
บทที่ 3 
การออกแบบระบบ 

 
ในส่วนน้ีจะเป็นการสร้างแบบจ าลองของ วตัถุ คลาส และองคป์ระกอบอ่ืนๆของระบบ ซ่ึง

การถ่ายทอดแบบจ าลองออกให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบไดรั้บทราบ และเป็นการแสดงใน
รูปแบบของสัญลกัษณ์เป็นรูปภาพ แผนภาพ เป็นตน้ และเป็นแนวทางท่ีจะให้นกัออกแบบและ
นกัพฒันาระบบไดเ้ขา้ใจถึงฟังก์ชนัการท างาน ความสามารถของระบบ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในช่วง
ของการพฒันาโครงการในอนาคต 

 
3.1 ลกัษณะของระบบงานเดิม 

�          

 �             �            �             �                     �   �

               �      
�  �            �

          
 �         �

          

 �                

              YES  �           

�      �     
     

NO

 �      � �           

รูป 3.1 แผนภาพแสดงระบบงานเดิม 
 จากรูป 3.1 แสดงการท าของระบบงานเดิม คือวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระบบงานเดิมเร่ิมแรกมีการประชุมระหวา่ง ผูบ้ริหาร ประกนัคุณภาพการศึกษา หวัหนา้ภาควิชาและ
หวัหนา้หน่วยแต่ละหน่วยงาน เพื่อช้ีแจงและท าความเขา้ใจตวัช้ีวดัท่ีจะท าการประเมินในปีปัจจุบนั 
และก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัและผูรั้บผิดชอบผลการด าเนินงานท าหนา้ท่ีตาม



17 

ตัวช้ีวดัท่ีได้รับมอบหมาย โดยผู ้รับผิดชอบผลการด าเนินงานต้องไปรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานท าเป็นเอกสารส่งให้ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้แลว้ส่งไฟล์ผลการ
ด าเนินงานผ่านทางอีเมล์ให้กบัหน่วยประกนัคุณภาพตรวจสอบและรวบรวมท าการประเมินตาม
เกณฑป์ระเมินแลว้สรุปผลการประเมินตนเองใหผู้บ้ริหารดู 
 
3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 

�          

 �                 �      �            �             �                     �   �

           
         

                          

 �      �                  
SQL     �                      
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 �                

              YES  �           
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    �             
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รูป 3.2 แผนภาพแสดงระบบงานใหม่ 
จากรูป 3.2 แสดงการท างานของระบบงานใหม่ คือวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ระบบงานใหม่เร่ิมแรกมีการประชุมระหวา่ง ผูบ้ริหาร ประกนัคุณภาพการศึกษา หัวหนา้ภาควิชา
และหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยงาน เพื่อช้ีแจง้และท าความเขา้ใจตวัช้ีวดัท่ีจะท าการประเมินในปี
ปัจจุบนั และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัและผูรั้บผิดชอบผลการด าเนินงาน ท า
หน้าท่ีตามตวัช้ีวดัท่ีได้รับมอบหมายผ่านระบบสารสนเทศ โดยผูรั้บผิดชอบผลการด าเนินงาน
สามารถกรอกผลการด าเนินงานผา่นระบบสารสนเทศและสามารถน าผลการด าเนินงานเชิงตวัเลข
จากระบบย่อยต่างๆ เขา้มาโดยใช้ชุดค าสั่ง “Query” ได ้สามารถอพัโหลดไฟล์เอกสารอา้งอิงได ้
แลว้ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งในระบบสารสนเทศแลว้ท าการยนืยนัความ 
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ถูกตอ้งใหก้บัหน่วยประกนัคุณภาพตรวจสอบผา่นระบบสารสนเทศ และระบบสามารถประมวลผล
ค านวณผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินได ้และวิเคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั(Cause and 
Result) และสรุปผลการประเมินตนเอง(SAR)ให้ผูบ้ริหารดูและสามารถ “Drill Down” ผลการ
ด าเนินงานเพื่อวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ต่อไปได ้
 
3.3 ยูสเคสโมเดล 

เป็นการสร้างโมเดลท่ีช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ช้สามารถส่ือสารเขา้ใจ โดยได้
บรรยายถึงล าดบัของเหตุการณ์ท่ีผูใ้ชป้ฏิบติัการกระบวนการท างานภายในระบบต่างๆ 
3.3.1 แอคเตอร์ (Actor) 

- ผูค้วบคุมระบบ (Admin) 
- ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี (KpiOwner) 
- ผูรั้บผดิชอบผลการด าเนินงานตวับ่งช้ี (DataOwner) 
- เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพการศึกษา (Assessor) 
- ผูบ้ริหาร (Manager) 

3.3.2 ยสูเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) 
ยูสเคสไดอาแกรมแสดงปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างยูสเคสและแอคเตอร์ เพื่อผูใ้ช้สามารถ

ส่ือสารเขา้ใจ โดยไดบ้รรยายถึงล าดบัเหตุการณ์ท่ีผูใ้ชป้ฏิบติัการกระบวนการท างานภายในระบบ
ใดๆ โดยท่ีจริงแลว้ตวัมนัเองก็ไม่ไดบ้อกถึงความตอ้งการอยา่งเป็นทางการของระบบจริงๆ หากแต่
มีลกัษณะท่ีบอกความตอ้งการอยา่งไม่เป็นทางการ โดยยสูเคสไดอาแกรมจะให้ภาพของการใชง้าน
ระบบอยา่งครบถว้นวา่ระบบนั้นผูใ้ชจ้ะสามารถน าไปใชท้  าอะไรบา้ง ยสูเคสไดอาแกรมของระบบ
วเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ประกอบไปดว้ยระบบงาน
ยอ่ย ดงัรูป 3.3 
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�       �                 �                   �       
 

   �            �          
 (DataOwner)

   �                 
(KpiOwner)

 �          
(Assessor)

    �   �
(Manager)

         �   
(Admin)

               �      �    
 (User Management)

      �           �                     
 (KPI components data management )

  �               
 (Evaluation criteria points)

 �      �          
 (SAR Data management)

  �      �       
 (KPI Result Management)

  �         �          
 (Verify KPI results)

 �      �           
 (SAR)

  �      �          
 (Graph the results)

     �                         
 (Cause and Result analysis)

               �   
 (Benchmark data management)

            �           
 (Elements data management)  

                       
 (KPI data management)

                              
 (Sub KPI data management)   

  �      �         
 (Formulating KPI)

  �     �                      
 (Join Sub KPI management)

  �              SQL
 (Creating the SQL)

 

รูป 3.3 แสดงโครงสร้างระบบยอ่ย 
จากรูป 3.3 ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ แบ่งส่วนการใชง้าน

ระบบย่อยคือ ผูค้วบคุมระบบ ใช้งานระบบก าหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบ(User Management),
ประกนัคุณภาพ ใชง้านระบบบริหารจดัการขอ้มูลองคป์ระกอบต่างๆของตวัช้ีวดั(KPI components 
data management), ระบบสร้างสูตรตวัช้ีวดั(Formulating KPI), ระบบสร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย
(Join Sub KPI management), ระบบสร้างชุดค าสั่ง SQL(Creating the SQL), ระบบประเมินเกณฑ์
คะแนน(Evaluation criteria points) และระบบรายงานประเมินตนเอง (SAR Data Management),
ผูรั้บผิดชอบผลการด าเนินงาน ใช้งานระบบกรอกผลการเนินงาน(KPI Result Management),
ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ใชง้านระบบตรวจสอบผลการด าเนินงาน(Verify KPI results) และผูบ้ริหาร ใช้
งานระบบรายงานประเมินตนเอง (SAR), ระบบกราฟผลการด าเนินงาน(Graph the results) และ
ระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั(Cause and Result analysis) 
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จากโครงสร้างระบบยอ่ยสามารถน ามาแสดงเป็นยสูเคสไดอาแกรมของระบบวิเคราะห์เหตุและ
ผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ระบบงานยอ่ยดงั รูป 3.4 

Admin

DataOwner

KpiOwner

Manager

KPI Result  Management

Cause and Result Analysis

SAR Report Management

KPI components data management

User Management

Assessor

Verify KPI results

 
รูป 3.4 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ 
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จากยสูเคสไดอาแกรมของระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ 
สามารถอธิบายระบบยอ่ยต่างๆโดยแสดงความสัมพนัธ์ของยสูเคสยอ่ยภายในระบบไดด้งัน้ี 

 
รูป 3.5 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ 

จากรูป 3.5 แสดงยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 
ส่วนแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ (List User) ส่วนดูรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชก้ารระบบ (View User) 
ส่วนสร้างขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Add User) ส่วนปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Update User) ส่วนลบ 
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Delete User) ส่วนก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้งานแต่ละระบบ (User Permission) 
สร้างรหสัผา่นให้ผูใ้ชง้าน (Generate Password) และ ส่วนตั้งรหสัผา่นใหม่ให้กบัผูใ้ช ้(Reset Pass-
word) ซ่ึงผูค้วบคุมระบบจะเป็นผูใ้ชง้าน 

 
รูป 3.6 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลองคป์ระกอบต่างๆของตวัช้ีวดั 
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จากรูป 3.6 แสดงยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลองคป์ระกอบต่างๆของ
ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ยส่วนยูสเคส ขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark data management) ขอ้มูล
องคป์ระกอบคุณภาพ (Elements data management) ขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ (KPI data management)   
และขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดัคุณภาพ (Sub KPI data management) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพจะเป็น
ผูใ้ชง้าน และจะมีกระบวนการท างานคลา้ยๆกนั ดงัรูป 3.7 

 
รูป 3.7 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 

จากรูป 3.7 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบดว้ย 
ส่วนการแสดงรายการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน (List Data) ส่วนการดูรายละเอียดขอ้มูลเกณฑ ์
มาตรฐาน (View Data) ส่วนการสร้างขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน(Add Data)ส่วนการปรับปรุงขอ้มูล
เกณฑ์มาตรฐาน (Update Data) และ ส่วนการลบขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน(Delete Data) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ประกนัคุณภาพเป็นผูใ้ชง้าน 

 
รูป 3.8 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบสร้างสูตรค านวณตวัช้ีวดัคุณภาพ 
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จากรูป 3.8  ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ ประกอบดว้ย 
ส่วนการแสดงรายการตวัช้ีวดัคุณภาพ (List KPI) ส่วนการแสดงรายละเอียดขอ้มูลสูตรค านวณ 
ค านวณขอ้มูลประกอบตวัช้ีวดั(View KPI Formula) ส่วนการแสดงรายการสูตรค านวณค านวณ
ขอ้มูลประกอบตวัช้ีวดั(List KPI Formula) ส่วนการสร้างขอ้มูลสูตรค านวณค านวณขอ้มูลประกอบ
ตวัช้ีวดั(Add KPI Formula) ส่วนการปรับปรุงขอ้มูลสูตรค านวณขอ้มูลประกอบตวัช้ีวดั(Update 
KPI Formula) ส่วนการลบขอ้มูลสูตรค านวณระดบัคุณภาพ (Delete KPI Formula) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ประกนัคุณภาพเป็นผูใ้ชง้าน 

 
รูป 3.9 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบสร้างระดบัเกณฑป์ระเมินตวัช้ีวดัคุณภาพ 

จากรูป 3.9 ส่วนการแสดงรายละเอียดขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ (View KPI Criteria)
ส่วนการแสดงรายการขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ (List KPI Criteria) ส่วนการสร้างขอ้มูลเง่ือนไข
ระดบัคุณภาพ (Add KPI Criteria) ส่วนการปรับปรุงขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ (Update KPI Cri-
teria) ส่วนการลบขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ (Delete KPI Criteria) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ
เป็นผูใ้ชง้าน 



24 

 
รูป 3.10 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลการเช่ือโยงตวัช้ีวดัยอ่ย 
จากรูป 3.10 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลการเช่ือโยงตวัช้ีวดัย่อย 

ประกอบดว้ย ส่วนการแสดงขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัพื้นฐาน (List join KPI) ส่วนการดู
รายละเอียดขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัพื้นฐาน (View join KPI) ส่วนการสร้างขอ้มูลการเช่ือมโยง
ตวัช้ีวดัพื้นฐาน (Add join KPI) ส่วนการปรับปรุงขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัพื้นฐาน(Update join  
KPI) ส่วนการลบขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัพื้นฐาน (Delete join KPI) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ
เป็นผูใ้ชง้าน 

 
รูป 3.11 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 
จากรูป 3.11 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบบริหารจดัการขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั

ประกอบดว้ยส่วนการแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั (List KPI Result) ส่วนการสร้างขอ้มูล
ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั(Add KPI Result) ส่วนการปรับปรุงขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั
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(Update KPI Result) ส่วนการน าเขา้แฟ้มขอ้มูลประกอบหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั (Upload Ref 
Document) และ ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลผลการด าเนินงานประกอบตวัช้ีวดัจะเป็นผูใ้ชง้าน  

 
รูป 3.12 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบตรวจสอบยนืยนัผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 

จากรูป 3.12 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบตรวจสอบยืนยนัผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั
ประกอบดว้ยส่วนการยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ(Confirm KPI 
Result) ซ่ึงผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดัจะเป็นผูใ้ชง้าน  

 
รูป 3.13 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบรายงานประเมินตนเอง 

จากรูป 3.13 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบรายงานประเมินตนเอง ประกอบดว้ย ส่วนผลการ
ด าเนินงานตวัช้ีวดั (KPI Result) ส่วนการสั่งให้ระบบค านวณผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั (Process 
KPI Formula) ส่วนการสั่งให้ระบบพิจารณาเง่ือนไขระดบัคุณภาพ (Process KPI Criteria) ส่วนการ
สั่งพิมพร์ายงานประเมินตนเอง (Print SAR Report) ซ่ึงผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะ
เป็นผูใ้ชง้าน 
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รูป 3.14 ยสูเคสไดอาแกรมของระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั 

จากรูป 3.14 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบวิเคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัประกอบดว้ย 
ส่วนผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั (KPI Result)ส่วนขอ้มูลการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย (Join KPI Data) 
ส่วนขอ้มูล เง่ือนไขระดบัคุณภาพ (KPI Criteria) ซ่ึงผูบ้ริหารจะเป็นผูใ้ชง้าน 
3.3.3 การก าหนดรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Specifications) 

ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สนบัสนุน
การท างานโดยน าเสนอรายการยสูเคส ดงัตาราง 3.1 

ตาราง 3.1 รายการยสูเคสของระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ 
ช่ือยูสเคส แอคเตอร์ ค าอธิบาย 
Login Admin เขา้สู่ระบบ 
Generate Password Admin สร้างรหสัผา่นใหผู้ใ้ชง้าน 
Change Password Admin เปล่ียนรหสัผา่น 
List User Admin แสดงรายช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
View User Admin ดูรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชร้ะบบ 
Add User Admin เพิ่มผูใ้ชง้านระบบ 
Delete User Admin ลบผูใ้ชง้านระบบ 
Update User Admin แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 
User Permission Admin ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านใหก้บัผูใ้ช ้
List Benchmark  Assessor แสดงรายการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
View Benchmark  Assessor แสดงรายละเอียดขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
Add Benchmark  Assessor เพิ่มขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
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ตาราง 3.1 รายการยสูเคสของระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ(ต่อ) 
ช่ือยูสเคส แอคเตอร์ ค าอธิบาย 
Update Benchmark  Assessor แกไ้ขขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
Delete Benchmark Assessor ลบขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
List Time Assessor แสดงรายการขอ้มูลช่วงเวลาด าเนินการ 
Add Time Assessor เพิ่มขอ้มูลช่วงเวลาด าเนินการ 
Update Time Assessor แกไ้ขขอ้มูลช่วงเวลาด าเนินการ 
Delete Time Assessor ลบขอ้มูลช่วงเวลาด าเนินการ 
List Elements Assessor  แสดงรายการขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพ 
Add Elements Assessor  เพิ่มขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพ 
Delete Elements Assessor ลบขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพ 
Update Elements Assessor แกไ้ขขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพ 
Copy KPI Assessor คดัลอกขอ้มูลตวัช้ีวดั 
List KPI Assessor แสดงรายการขอ้มูลตวัช้ีวดั 
View KPI Assessor แสดงรายละเอียดขอ้มูลตวัช้ีวดั 
Add KPI Assessor เพิ่มขอ้มูลตวัช้ีวดั 
Delete KPI Assessor ลบขอ้มูลตวัช้ีวดั 
Update KPI Assessor แกไ้ขขอ้มูลตวัช้ีวดั 
View KPI Query Assessor แสดงชุดค าสั่งสืบคน้ขอ้มูลจากระบบยอ่ย 
Add KPI Query Assessor สร้างชุดค าสั่งสืบคน้ขอ้มูลจากระบบยอ่ย 
Update KPI Query Assessor แกไ้ขชุดค าสั่งสืบคน้ขอ้มูลจากระบบยอ่ย 
Delete KPI Query Assessor ลบชุดค าสั่งสืบคน้ขอ้มูลจากระบบยอ่ย 
Add KPI Formula Assessor สร้างขอ้มูลสูตรค านวณขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Update KPI Formula Assessor แกไ้ขขอ้มูลสูตรค านวณขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Delete KPI Formula Assessor ลบขอ้มูลสูตรค านวณขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Add KPI Criteria Assessor สร้างขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ 
Delete KPI Criteria Assessor ลบขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ 
Update KPI Criteria Assessor แกไ้ขขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ 
List Sub KPI Assessor แสดงรายการขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
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ตาราง 3.1 รายการยสูเคสของระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาฯ(ต่อ) 
View Sub KPI Assessor แสดงรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Add Sub KPI Assessor เพิ่มขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Delete Sub KPI Assessor ลบขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Join KPI Assessor สร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั 
List Join KPI Assessor แสดงรายการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั 
Delete Join KPI Assessor ลบการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั 
Update Join KPI Assessor แกไ้ขการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั 
List KPI Result KpiOwner,DataOwner แสดงรายการขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
Add KPI Result KpiOwner,DataOwner สร้างขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
Upload Ref Docu-
ments 

KpiOwner,DataOwner น าเขา้แฟ้มขอ้มูลอา้งอิงตวัช้ีวดั 

Update KPI Result KpiOwner,DataOwner แกไ้ขผลการด าเนินงาน 
Delete KPI Result KpiOwner,DataOwner ลบขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
Confirm KPI Result KpiOwner ยนืยนัขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
Add Criteria Level  Assessor สร้างระดบัคุณภาพเกณฑม์าตรฐาน 
View Criteria Level  Assessor ดูระดบัคุณภาพเกณฑม์าตรฐาน 
Add Target Result Assessor เพิ่มขอ้มูลค่าเป้าหมาย 
Add Acceptable Re-
sult 

Assessor เพิ่มขอ้มูลค่าท่ียอมรับได ้

Add Formula Assessor สร้างสูตรค านวณ 
Print SAR Report Assessor พิมพร์ายงานประเมินตนเอง 
Process KPI Formula Assessor ประมวลผลค านวณสูตรขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดั 
Process KPI Criteria Assessor ประมวลผลระดบัเง่ือนไขระดบัคุณภาพ 
Cause and Result Assessor ,Manager แสดงเหตุและผลของตวัช้ีวดั 
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การก าหนดรายละเอียดของยสูเคสจะสามารถใชอ้ธิบายรายละเอียดของยสูเคสนั้นๆ มี 
กิจกรรมอะไรบา้ง ซ่ึงจะอธิบายขั้นตอนของกิจกรรม โดยจะเขียนเป็นตามล าดบักิจกรรม ไดด้งัน้ี 
 
1) ยสูเคส Login 

ในส่วนของการเขา้สู่ระบบ (Login) ผูใ้ช้ตอ้งป้อนช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้สู่ระบบ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบสิทธิถูกตอ้ง 
ระบบจึงจะยอมใหผู้ใ้ชส้ามารถท างานไดต้ามสิทธิท่ีตนไดรั้บ 

ตาราง 3.2 รายละเอียดของยสูเคส Login 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Login 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง User 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง Request Password , Change Password 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูลการลอกอินประกอบดว้ย ช่ือผูใ้ชแ้ละ รหสัผา่น เพื่อ
ใชส้ าหรับการตรวจสอบสิทธิในการเขา้สู่ระบบ ในกรณีท่ีผลการตรวจ
สิทธิถูกตอ้ง ระบบจะยอมใหผู้ใ้ชส้ามารถท างานไดต้าม 
สถานะของผูใ้ชง้าน 
 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั Login 
2 – ผูใ้ชร้ะบุช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น  
3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลจาก
สคริปต ์ 
4 – ระบบรับค่าช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น  
5. ระบบคน้หาช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นภายในฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าสถานการณ์ตรวจสอบจากฐานขอ้มูล 
7. ระบบตรวจสอบสถานะการคืนค่า 
8. ระบบยอมใหผู้ใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.2 รายละเอียดของยสูเคส Login(ต่อ) 
ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

1. ในกรณีท่ีผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแจง้เตือนให้ทราบ “กรุณาใส่
ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น” 
2. ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ใส่ขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้ระบบจะแจง้ 
เตือนใหท้ราบ “กรุณาใส่ช่ือผูใ้ช”้ 
3. ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ใส่ขอ้มูลรหสัผา่น ระบบจะแจง้เตือนให ้
ทราบ “กรุณาใส่รหสัผา่น” 
4. ในกรณีท่ีช่ือผูใ้ชง้านไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีช่ือผูใ้ช ้
ระบบแจง้เตือนใหท้ราบ “ไม่มีช่ือผูใ้ชง้านน้ี กรุณาตรวจสอบขอ้มูล” 
5. ในกรณีท่ีรหสัผา่นไม่ถูกตอ้งระบบแจง้เตือนใหท้ราบ 
“รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง กรุณาตรวจสอบรหสัผา่น” 

เง่ือนไขก่อนการท างาน - 
เง่ือนไขหลงัการท างาน สามารถเข้าใช้ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพ

การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ได ้
 
2) ยสูเคส Change Password 

เม่ือผูใ้ชง้านเปล่ียนรหสัผา่นเพื่อให้เกิดความปลอดภยั โดยจะตอ้งป้อนรหสัผา่นเดิม และ
รหสัผา่นใหม่  

ตาราง 3.3 รายละเอียดของยสูเคส Change Password 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Change Password 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

User 

ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

Login 

รายละเ อียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
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ตาราง 3.3 รายละเอียดของยสูเคส Change Password(ต่อ) 
การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ  
 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือ User เรียกใชฟั้งกช์นั “เปล่ียนรหสัผา่น” 
2. ผูใ้ชป้้อนรหสัผา่นเดิม 
3. ระบบรับค่ารหสัผา่นจากหนา้จอ 
4. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัผา่นท่ีรับจากฐานขอ้มูล 
5. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูล 
6. ระบบตรวจสอบสถานะของการคืนค่าหลงัการคน้หา 
7. ผูใ้ชป้้อนรหสัผา่นใหม่ 
8.ระบบรับค่ารหสัผา่นใหม่ 
9. ระบบท าการบนัทึกรหสัผา่นใหม่แทนท่ีรหสัผา่นเดิมในฐานขอ้มูล 
10. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

ในกรณีไม่พบขอ้มูลรหสัผา่นแสดงขอ้ความ “รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง กรุณา
ป้อนค่าใหม่” 
 

เง่ือนไขก่อนการท างาน  
 

ผูใ้ชเ้ลือกเมนู “เปล่ียนรหสัผา่น” 

เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูล Password 
 

 
3) ยสูเคส List User 

เม่ือผูค้วบคุมระบบตอ้งการแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ (List User)โดยจะเป็นการ 
แสดงขอ้มูลผูใ้ชท้ ั้งหมด 

ตาราง 3.4 รายละเอียดของยสูเคส List User 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าห รับตัว บ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส แสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ (List User) 
แ อ ค เ ต อ ร์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Admin 
 

ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง - 
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ตาราง 3.4 รายละเอียดของยสูเคส List User(ต่อ) 
รายละเอียดการท างานสังเขป ผูใ้ชใ้นกลุ่มผูค้วบคุมระบบ จะสามารถดูรายการผูใ้ชท้ ั้งหมด 
การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “แสดงรายการผูใ้ช”้ 

2. ระบบรับค่าสถานะค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือผูใ้ชอ้อกหนา้จอ 
5. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
 

เง่ือนไขก่อนการท างาน ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “แสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ” 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
 
4) ยสูเคส View User 

เม่ือผูค้วบคุมระบบตอ้งการดูรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชง้านระบบ (View User)โดยจะเป็น
การแสดงขอ้มูลผูใ้ชท้ ั้งหมดในระดบัรายละเอียด 

ตาราง 3.5 รายละเอียดของยสูเคส View User 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส View User (ดูรายละเอียดเก่ียวกบัผูใ้ชง้านระบบ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List User 
รายละเ อียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มผูค้วบคุมระบบจะสามารถดูขอ้มูลประวติัผูใ้ชท้ ัว่ไป 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “แสดงขอ้มูลผูใ้ช”้ 
2. ระบบรับค่าสถานะค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือผูใ้ชอ้อกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแสดง 
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ตาราง 3.5 รายละเอียดของยสูเคส View User(ต่อ) 
 6. ระบบรับค่ารหสัผูใ้ชจ้ากหนา้จอ แสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ 

7. ระบบคน้หาขอ้มูลผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
8. ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดผูใ้ชอ้อกทางหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
 
5) ยสูเคส Add User 

ใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลประวติัผูใ้ช้ท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ รหสับุคลากร,หน่วยงานท่ีสังกดั, ช่ือ, 
นามสกุล , เบอร์โทรศพัท ์และอีเมล ์

ตาราง 3.6 รายละเอียดของยสูเคส Add User 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่ ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Add User (เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช)้ 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง Generate Password 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ท างานสังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มผูค้วบคุมระบบ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการบนัทึกขอ้มูลประวติั
และก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช”้ 
2. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลประวติัผูใ้ช ้
3. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
4. ระบบรับขอ้มูลประวติัผูใ้ช ้
5. ระบบท าการสร้างรหสัผา่นผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 
6. บนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
8. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.6 รายละเอียดของยสูเคส Add User(ต่อ)  
การท างานท่ีเป็นทางเลือก  ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดง

ขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบรูปแบบขอ้มูล” 
เง่ือนไขก่อนการท างาน ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช”้ 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูล User 
 
6) ยสูเคส Update User 
ใชส้ าหรับปรับปรุงขอ้มูลประวติัผูใ้ช ้

ตาราง 3.7 รายละเอียดของยสูเคส Update User 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส ปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Update User) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List User 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มผูค้วบคุมระบบ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการปรับปรุงขอ้มูล
ประวติั กลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ช”้ 
2. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
3. ระบบแสดงรายช่ือผูใ้ชอ้อกหนา้จอ 
4. ผูใ้ชค้ลิกเลือกช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการปรับปรุง 
5. ระบบรับค่ารหสัผูใ้ชจ้ากหนา้จอ แสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ 
6. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูลแลว้แสดงขอ้มูลใน 
แบบฟอร์ม 
8. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลประวติัผูใ้ช ้
9. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
10. ระบบรับขอ้มูลประวติัผูใ้ช ้
11. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 
12. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
13. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.7 รายละเอียดของยสูเคส Update User(ต่อ) 
การท างานท่ีเป็นทางเลือก ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะ 

แสดงขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบรูปแบบขอ้มูล 
เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูล User 
 
7) ยสูเคส Delete User 
ใชส้ าหรับลบขอ้มูลผูใ้ช ้

ตาราง 3.8 รายละเอียดของยสูเคส Delete User 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส ลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ (Delete User) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง - 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มผูค้วบคุมระบบ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในลบขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช้
ทัว่ไป 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ” 
2. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
3. ระบบแสดงรายช่ือผูใ้ชอ้อกหนา้จอ 
4. ผูใ้ชค้ลิกเลือกช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการลบ 
5. ระบบรับค่ารหสัผูใ้ชจ้ากหนา้จอ แสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ 
6. ระบบคน้หาขอ้มูลผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล 
7. ระบบลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการลบขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการลบ ระบบจะแสดงขอ้ความ 
เตือนวา่ “คุณตอ้งการก าลงัลบขอ้มูลผูใ้ชท่ี้เลือก ” หากผูใ้ชค้ลิก ยกเลิก
ระบบก็จะหยดุการท างาน 
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ตาราง 3.8 รายละเอียดของยสูเคส Delete User(ต่อ) 
เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน ลบขอ้มูล User 
 
8) ยสูเคส Generate Password 

เม่ือผูค้วบคุมระบบท าการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้เสร็จแลว้ จะมีการแจง้รหัสผ่านให้ผูใ้ช้ทราบ
ต่อไป 

ตาราง 3.9 รายละเอียดของยสูเคส Generate Password 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Generate Password (สร้างรหสัผา่นของผูใ้ช)้ 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง Add User , User Permission 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ท างานสังเขป 

เม่ือผูใ้ชใ้นกลุ่มผูค้วบคุมระบบ ท าการบนัทึกขอ้มูลประวติัและก าหนดสิทธ์ิ
การเข้าใช้งานระบบให้แก่กลุ่มผูใ้ช้ทัว่ไปเรียบร้อยระบบจะท าการสร้าง
รหสัผา่นใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 
 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “สร้างรหสัผา่น” 
2. ระบบท าการสร้างรหสัโดยการสุ่มชุดตวัอกัษร 6 หลกั 
3. ระบบท าการรหสัผา่นอีเมลใ์หก้บัผูใ้ช ้
4. ระบบบนัทึกขอ้มูลรหสัผา่นลงในฐานขอ้มูล 
5. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท า ง าน ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

- 

เ ง่ื อนไข ก่อนกา ร
ท างาน 

มีการกรอกขอ้มูลครบถว้นและบนัทึกลงฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

เ ง่ื อนไขหลัง ก า ร
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูล Password 
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9) ยสูเคส User Permission 
เป็นการก าหนดกลุ่มผูใ้ชต้ามหนา้ท่ีไดรั้บผดิชอบ โดยสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

คือ Admin (ผูค้วบคุมระบบ),  KpiOwner  (ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั) , DataOwner  (ผูรั้บผดิชอบขอ้มูล 
อา้งอิงตวัช้ีวดั) ,Assessor (ผูป้ระกนัคุณภาพ) และ Manager(ผูบ้ริหาร) 

ตาราง 3.10 รายละเอียดของยสูเคส User Permission 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส User Permission (ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละระบบ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List User  
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

เม่ือผูใ้ช้ในกลุ่มผูค้วบคุมระบบ ท าการบนัทึกขอ้มูลประวติัจะท าการ
ก าหนดสิทธ์ิตามหนา้ท่ีของผูใ้ช ้

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช”้ 
2. ผูค้วบคุมระบบเลือกผูใ้ชท่ี้ตอ้งการก าหนดสิทธ์ 
3. ผูค้วบคุมระบบเลือกสิทธ์ิ 
4. ระบบรับขอ้มูลรหสัผูใ้ช ้
5. ระบบรับขอ้มูลรหสัสิทธ์ิ 
6. ระบบบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าผลการบนัทึกขอ้มูล 
8. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

- 

เง่ือนไขก่อนการท างาน มีการกรอกขอ้มูลครบถว้น 
เง่ือนไขหลงัการท างาน เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
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10) ยสูเคส Reset Password 
เม่ือผูใ้ชง้านลืมรหสัผา่น จะท าการขอรหสัผา่นใหม่ จากผูค้วบคุมระบบโดยผูค้วบคุมระบบ

จะท าการยกเลิกรหสัเดิมและสร้างรหสัผา่นใหม่ 
ตาราง 3.11 รายละเอียดของยสูเคส Reset Password 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Reset Password (ตั้งรหสัผา่นใหก้บัผูใ้ช)้ 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List User  
รายละเ อียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “สร้างรหสัผา่นใหม่” 
2. ระบบรับค่า User name ผา่นจากหนา้จอ 
3. ระบบคน้หาขอ้มูล User name ท่ีรับจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูล 
5. ระบบท าการสร้างรหสัแลว้ส่งรหสัใหม่ทางอีเมลใ์หก้บัผูใ้ช ้
6. ระบบบนัทึกขอ้มูลรหสัผา่นลงในฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าผลการบนัทึกขอ้มูลออกทางหนา้จอ 
8. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก ในกรณีไม่พบขอ้มูล จะแสดงขอ้ความ “ไม่ขอ้มูลผูใ้ช้งานน้ีกรุณา
ป้อนค่าใหม่” 

เง่ือนไขก่อนการท างาน เม่ือผูค้วบคุมระบบเลือกเมนู “สร้างรหสัผา่นใหม่” 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูล Password 
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11) ยสูเคส List Benchmark  
เม่ือเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพตอ้งการแสดงรายการเกณฑ์มาตรฐาน,รายการองค์ประกอบ

คุณภาพ,รายการตวัช้ีวดั,รายการตวัช้ีวดัย่อย,รายการเช่ือโยงระหว่างเกณฑ์มาตรฐานกบัตวัช้ีวดั,
รายการเช่ือโยงระหวา่งตวัช้ีวดัยอ่ย,รายการเช่ือโยงระหวา่งองคป์ระกอบคุณภาพกบัตวัช้ีวดั,รายการ
ระดบัเกณฑป์ระเมินและรายการสูตรค านวณตวัช้ีวดั ซ่ึงจะมีการท างานลกัษณะเดียวกนักบัยสูเคสน้ี 

ตาราง 3.12 รายละเอียดของยสูเคส List Benchmark 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าห รับตัว บ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส List Benchmark ,List Elements ,List KPI, List Sub KPI ,List Join KPI ,List 

Join Benchmark ,List Join Elements ,List Criteria ,List Formula 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง -  
ร า ย ล ะ เ อี ย ดก า ร
ท างานสังเขป 

ในแสดงหน้าจอรายการเกณฑ์คุณภาพโดยจะแสดงรายการตามกลุ่มเกณฑ์
ต่างๆ 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “แสดงรายการขอ้มูลกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานใชจ้ากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานออกหนา้จอ 
5. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท า ง าน ท่ี เ ป็น
ทางเลือก 

- 

เ ง่ื อนไข ก่อนการ
ท างาน 

ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “แสดงรายการขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน” 

เ ง่ื อนไขหลังก าร
ท างาน 

- 
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12) ยสูเคส View Benchmark  
เ ม่ือเจ้าหน้า ท่ีประกันคุณภาพจะท าการแสดงรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน ,

องค์ประกอบคุณภาพตวัช้ีวดั,ตวัช้ีวดัย่อย,ระดบัเกณฑ์ประเมิน ซ่ึงจะมีการท างานลกัษณะเดียวกนั
กบัยสูเคสน้ี 

ตาราง 3.13 รายละเอียดของยสูเคส View Benchmark  
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส View Benchmark ,View Elements ,View KPI ,View Sub KPI ,View 

Criteria 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Benchmark ,List Elements ,List KPI, List Sub KPI ,List Criteria 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ในหน้าจอดูรายละเอียดขอ้มูลกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน ผูใ้ช้เลือกรายการ
กลุ่มเกณฑ์ท่ีตอ้งการดูรายละเอียด ระบบคน้หารายละเอียดรายการ
ดงักล่าวแลว้แสดงออกทางหนา้จอ 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “แสดงรายละเอียดขอ้มูลกลุ่ม
เกณฑม์าตรฐาน” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานออกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการแสดง 
6. ระบบรับค่ารหสักลุ่มเกณฑ์มาตรฐานจากหนา้จอ แสดงรายการกลุ่ม
เกณฑม์าตรฐาน 
7. ระบบคน้หาขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูล 
9. ระบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดกลุ่มเกณฑม์าตรฐานออกทางหนา้จอ 
10. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน ตอ้งคน้หารายการกลุ่มเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
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13) ยสูเคส Add Benchmark  
เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลรายการของเกณฑ์มาตรฐานท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่  

ช่ือยอ่กลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน ,ช่ือเต็มเกณฑ์มาตรฐาน, วนัท่ีเร่ิมตน้ และ วนัท่ีส้ินสุด และกรอกขอ้มูล
องค์ประกอบคุณภาพตวัช้ีวดั,ตวัช้ีวดัย่อย,ระดบัเกณฑ์ประเมิน ซ่ึงจะมีการท างานลกัษณะเดียวกนั
กบัยสูเคสน้ี 

ตาราง 3.14 รายละเอียดของยสูเคส Add Benchmark 
โปรเจค ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Add Benchmark ,Add Elements ,Add KPI ,Add Sub KPI ,Add Criteria 
แ อ ค เ ต อ ร์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Assessor 

ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง - 
รายละ เ อียดการ
ท างานสังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการบนัทึกขอ้มูล 
กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี
เกิดข้ึนเป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “สร้างขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน” 
2. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
3. ระบบรับขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
4. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
5. บนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
7. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็น
ทางเลือก 

ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแสดงขอ้ความ 
“กรุณาตรวจสอบขอ้มูล” 

เ ง่ือนไขก่อนการ
ท างาน 

ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “สร้างขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน” 

เ ง่ือนไขหลังการ
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐานลงบนฐานขอ้มูล 
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14) ยสูเคส Update Benchmark  
เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพใช้ส าหรับกรอกข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายการของเกณฑ์

มาตรฐานและปรับปรุงขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพตวัช้ีวดั,ตวัช้ีวดัยอ่ย,ระดบัเกณฑ์ประเมิน ซ่ึงจะมี
การท างานลกัษณะเดียวกนักบัยสูเคสน้ี 

ตาราง 3.15 รายละเอียดของยสูเคส Update Benchmark 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Update Benchmark , Update Elements , Update KPI , Update Sub KPI , 

Update Criteria 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Benchmark ,List Elements ,List KPI, List Sub KPI ,List Criteria 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ปรับปรุงขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ปรับปรุงขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือเกณฑม์าตรฐานออกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการปรับปรุง 
6. ระบบรับค่ารหัสเกณฑ์มาตรฐานจากหน้าจอ แสดงรายการเกณฑ์
มาตรฐาน 
7. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 

 8. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูลแลว้แสดงขอ้มูลในแบบฟอร์ม 
9. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
10. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถ้วนของขอ้มูลด้วย
สคริป 
11. ระบบรับขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
12. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 
13. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
14. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.15 รายละเอียดของยสูเคส Update Benchmark(ต่อ) 
ก า รท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความ 
“กรุณาตรวจสอบขอ้มูล” 
 

เ ง่ื อ นไ ข ก่ อนก า ร
ท างาน 

จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการเกณฑม์าตรฐานก่อน 

เ ง่ื อ น ไ ขหลั ง ก า ร
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูลเกณฑม์าตรฐานลงบนฐานขอ้มูล 

 
15) ยสูเคส Delete Benchmark  

เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพใช้ส าหรับลบข้อมูลรายการของเกณฑ์มาตรฐาน ,ข้อมูล
องค์ประกอบคุณภาพ,ขอ้มูลตวัช้ีวดั,ขอ้มูลตวัช้ีวดัย่อย,ขอ้มูลเช่ือโยงระหว่างเกณฑ์มาตรฐานกบั
ตวัช้ีวดั,ขอ้มูลเช่ือโยงระหว่างตวัช้ีวดัย่อย,ขอ้มูลเช่ือโยงระหว่างองค์ประกอบคุณภาพกบัตวัช้ีวดั,
ขอ้มูลระดบัเกณฑป์ระเมินและขอ้มูลสูตรค านวณตวัช้ีวดั ซ่ึงจะมีการท างานลกัษณะเดียวกนักบัยสู
เคสน้ี 

ตารางท่ี 3.16 รายละเอียดของยสูเคส Delete Benchmark 
โปรเจค ระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Delete Benchmark , Delete Elements ,Delete KPI, Delete Sub KPI ,Delete 

Join KPI ,Delete Join Benchmark ,Delete Join Elements ,Delete Criteria 
,Delete Formula 

แ อ ค เ ต อ ร์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Assessor 

ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Benchmark ,List Elements ,List KPI, List Sub KPI ,List Join KPI ,List 
Join Benchmark ,List Join Elements ,List Criteria ,List Formula 

รายละ เ อียดการ
ท างานสังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผดิชอบในลบขอ้มูล เกณฑ ์
มาตรฐาน 
 

ก า ร ท า ง า น ท่ี
เกิดข้ึนเป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ลบขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.15 รายละเอียดของยสูเคส Delete Benchmark(ต่อ) 
 4. ระบบแสดงรายช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานออกหนา้จอ 

5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกช่ือกลุ่มเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการลบ 
6. ระบบรับค่ารหัสกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานจากหนา้จอ แสดงรายการ
กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
7. ระบบลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการลบขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก  เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการลบ ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน
วา่ “คุณก าลงัลบขอ้มูลกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน” หากผูใ้ชค้ลิก ยกเลิก
ระบบก็จะหยดุการท างาน 
 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการกลุ่มเกณฑม์าตรฐานก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน ลบขอ้มูล เกณฑม์าตรฐาน 
 
16) ยสูเคส List Time 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับแสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการ 
ตาราง 3.17 รายละเอียดของยสูเคส List Time 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส List Time (แสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Benchmark Group 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ในแสดงหน้าจอรายการเกณฑ์คุณภาพโดยจะแสดงรายการตามกลุ่ม
เกณฑต่์างๆ 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “แสดงรายการช่วงเวลาในการ
ด าเนินการ” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายการช่วงเวลาในการด าเนินการจากฐานขอ้มูล 
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ตาราง 3.17 รายละเอียดของยสูเคส List Time(ต่อ) 
 4. ระบบแสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการออกหนา้จอ 

5. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “แสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการ” 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
 
17) ยสูเคส Add Time 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
ช่วงเวลา และ ปี 

ตาราง 3.18 รายละเอียดของยสูเคส Add Time 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Add Time (สร้างขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Benchmark Group 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการบนัทึก
ขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
 

การท างานท่ี เ กิด ข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “สร้างขอ้มูลช่วงเวลาในการ
ด าเนินการ” 
2. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
3. ระบบรับขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
4. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
5. บนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
7. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.18 รายละเอียดของยสูเคส Add Time(ต่อ) 
ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแสดงขอ้ความ “กรุณา
ตรวจสอบขอ้มูล” 
 

เ ง่ื อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร
ท างาน 

ผูค้วบคุมระบบ เลือกเมนู “สร้างขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ” 

เ ง่ื อ น ไ ข ห ลั ง ก า ร
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการลงบนฐานขอ้มูล 

 
18) ยสูเคส Update Time 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อปรับปรุงช่วงเวลาในการด าเนินการ 
ตาราง 3.19 รายละเอียดของยสูเคส Update Time 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Update Time (ปรับปรุงขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Time 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ปรับปรุง 
ขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “ปรับปรุงขอ้มูลช่วงเวลาในการ
ด าเนินการ” 
2. ระบบคน้หาขอ้มูลรายการช่วงเวลาในการด าเนินการจากฐานขอ้มูล 
3. ระบบแสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการออกหนา้จอ 
4. ผูใ้ชค้ลิกเลือกรายการช่วงเวลาในการด าเนินการท่ีตอ้งการปรับปรุง 
5. ระบบรับค่ารหสัช่วงเวลาในการด าเนินการจากหนา้จอ แสดงรายการ
กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
6. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัช่วงเวลาในการด า เนินการจากฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูลแลว้แสดงขอ้มูลในแบบฟอร์ม 
8. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
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ตาราง 3.19 รายละเอียดของยสูเคส Update Time(ต่อ) 
 9. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ย

สคริป 
10. ระบบรับขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
11. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 
12. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
13. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะแสดง
ขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบขอ้มูล” 
 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการ 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการลงบนฐานขอ้มูล 
 
19) ยสูเคส Delete Time 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับลบขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ 
ตาราง 3.20 รายละเอียดของยสูเคส Delete Time 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Delete Time (ลบขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Time 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในลบขอ้มูล
ช่วงเวลาในการด าเนินการ 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมต้นเม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “ลบขอ้มูลช่วงเวลาในการ
ด าเนินการ” 
2. ระบบคน้หาขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการจากฐานขอ้มูล 
3. ระบบแสดงรายการช่วงเวลาในการด าเนินการออกหนา้จอ 
4. ผูใ้ชค้ลิกเลือกรายการช่วงเวลาในการด าเนินการท่ีตอ้งการลบ 
5. ระบบรับค่าช่วงเวลาในการด าเนินการ จากหนา้จอ แสดงรายการช่วง 
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ตาราง 3.20 รายละเอียดของยสูเคส Delete Time(ต่อ) 
 ช่วงเวลาในการด าเนินการ 

6. ระบบคน้หาขอ้มูลช่วงเวลาในการด าเนินการจากฐานขอ้มูล 
7. ระบบลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการลบขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

4. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการลบ ระบบจะแสดงขอ้ความ 
เตือนวา่ “คุณก าลงัลบขอ้มูล ” หากผูใ้ชค้ลิก ยกเลิกระบบก็จะหยุดการ
ท างาน 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการกลุ่มเกณฑม์าตรฐานก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน ลบขอ้มูล เกณฑม์าตรฐาน 
 
20) ยสูเคส Copy KPI 

เจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพใช้ส าหรับคดัลอกตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีใชใ้นปีท่ีผา่นมาเพื่อน ามาใช้
ในปีปัจจุบนั 

ตาราง 3.21 รายละเอียดของยสูเคส Copy KPI 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Copy KPI (คดัลอกขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง - 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ท างานสังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการคดัลอก
ตวัช้ีวดัคุณภาพในปีท่ีผา่นมา แลว้น ามาใชง้านใหม่ในปีปัจจุบนั 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “คดัลอกตวัช้ีวดัคุณภาพ” 
2. ผูค้วบคุมระบบเลือกขอ้มูลปีท่ีตอ้งการคดัลอก 
3. ระบบรับค่าปี 
4. ระบบคน้หาขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพตามปีท่ีเลือกภายในฐานขอ้มูล 
5. ระบบคืนค่ามาตรฐาน 
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ตาราง 3.21 รายละเอียดของยสูเคส Copy KPI(ต่อ) 
 6. บนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 

7. ระบบคืนค่าผลการคดัลอกขอ้มูล 
8. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก  ก่อนท่ีจะมีการบนัทึกขอ้มูลจะมีการเพิ่มขอ้มูลปีปัจจุบนัก่อน 
เง่ือนไขก่อนการท างาน เง่ือนไขก่อนการท างาน ตอ้งคน้หาขอ้มูลปีก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ 
 
21) ยสูเคส Add KPI Formula 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับสร้างขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั โดยมีขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นไดแ้ก่ เลขท่ีสูตรค านวณตวัช้ีวดัมาตรฐาน และรายละเอียดสูตรค านวณตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

ตาราง 3.22 รายละเอียดของยสูเคส Add KPI Formula 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Add KPI Formula (สร้างขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ท างานสังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการบนัทึก
ขอ้มูลสร้างขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “สร้างขอ้มูลสูตรค านวณประกอบ
ตวัช้ีวดั” 
2. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
3. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
4. ระบบรับขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
5. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
7. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
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ตาราง 3.32 รายละเอียดของยสูเคส Add KPI Formula(ต่อ) 
การท างานท่ีเป็นทางเลือก  ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะ 

แสดงขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบรูปแบบขอ้มูล” 
เง่ือนไขก่อนการท างาน - 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
 
22) ยสูเคส Update KPI Formula 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใช้ส าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อปรับปรุงขอ้มูลสูตรค านวณประกอบ
ตวัช้ีวดั 

ตาราง 3.23 รายละเอียดของยสูเคส Update KPI Formula 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Update KPI Formula (ปรับปรุงขอ้มูลสูตรค านวณประกอบ 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการปรับปรุง
ขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 

การท างานท่ี เ กิด ข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “ปรับปรุงขอ้มูลสูตรค านวณ
ประกอบตวัช้ีวดั” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั จากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั ออกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั ท่ีตอ้งการปรับปรุง 
6. ระบบรับค่ารหสัสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั จากหนา้จอ 
แสดงรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
7. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั จากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูลแลว้แสดงขอ้มูลในแบบฟอร์ม 
9. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
10. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลดว้ยสคริป 
11. ระบบรับขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
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ตาราง 3.23 รายละเอียดของยสูเคส Update KPI Formula(ต่อ) 
 12. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 

13. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
14. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก  ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะ 
แสดงขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบรูปแบบขอ้มูล” 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
 
23) ยสูเคส Delete KPI Formula 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับใชส้ าหรับลบขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
ตาราง 3.24 รายละเอียดของยสูเคส Delete KPI Formula 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Delete KPI Formula (ลบขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในลบขอ้มูล 
สูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “ลบขอ้มูลสูตรค านวณประกอบ
ตวัช้ีวดั” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดัจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดัออกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการลบ 
6. ระบบรับค่ารหสัสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดัจากหนา้จอ 
แสดงรายการกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
7. ระบบลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 
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ตาราง 3.24 รายละเอียดของยสูเคส Delete KPI Formula(ต่อ) 
 8. ระบบคืนค่าผลการลบขอ้มูลออกจากหนา้จอ 

9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
การท างานท่ีเป็นทางเลือก 5. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการลบ ระบบจะแสดงขอ้ความ 

เตือนวา่ “คุณก าลงัลบขอ้มูล .. ” หากผูใ้ชค้ลิก ยกเลิกระบบก็จะ 
หยดุการท างาน 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการสูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดัก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน ลบขอ้มูล สูตรค านวณประกอบตวัช้ีวดั 
 
24) ยสูเคส Join KPI Benchmark 

เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพใช้ส าหรับกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลการเช่ือมโยงข้อมูล
ตวัช้ีวดักบัเกณฑ์มาตรฐานและขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดักบัองคป์ระกอบคุณภาพ  โดยมี
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นไดแ้ก่ รหสัตวัช้ีวดัคุณภาพ และรหัสเกณฑ์มาตรฐาน จะมีการท างานในลกัษณะ
เดียวกนัดงัยเูคสน้ี 

ตาราง 3.25 รายละเอียดของยสูเคส Join KPI Benchmark 
โปรเจค ระบบวิ เคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Join KPI Elements , Join KPI Elements 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Elements, List Benchmark ,List KPI 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ท างานสังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการบนัทึก
ขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดักบัเกณฑม์าตรฐาน 

การท างานท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “สร้างการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดักบั
เกณฑม์าตรฐาน” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือตวัช้ีวดัและเกณฑม์าตรฐานจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือตวัช้ีวดัและเกณฑม์าตรฐานออกหนา้จอ 
5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกตวัช้ีวดักบัเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
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ตาราง 3.25 รายละเอียดของยสูเคส Join KPI Benchmark(ต่อ) 
 6. ระบบรับค่ารหัสตวัช้ีวดัและเกณฑ์มาตรฐานจากหน้าจอ แสดง

รายการเช่ือมโยงตวัช้ีวดักบัเกณฑม์าตรฐาน 
7. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการบนัทึกขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการตวัช้ีวดัและเกณฑม์าตรฐานก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกข้อมูลการเช่ือมโยงข้อมูลตวัช้ีวดักับเกณฑ์มาตรฐานลงบน

ฐานขอ้มูล 
 
25) ยสูเคส Join Sub KPI 

เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพใช้ส าหรับกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลการเช่ือมโยงข้อมูล
ตวัช้ีวดัยอ่ย โดยมี ขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ รหสัตวัช้ีวดัยอ่ย และรหสัการเช่ือมโยง 

ตาราง 3.26 รายละเอียดของยสูเคส Join Sub KPI 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Join Sub KPI  
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Sub KPI 
รายละเ อียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ช้ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
บนัทึกขอ้มูล 
การเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย 

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชนั “สร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
หลกั” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือตวัช้ีวดัยอ่ยจากฐานขอ้มูล 
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ตาราง 3.26 รายละเอียดของยสูเคส Join Sub KPI(ต่อ) 
 4. ระบบแสดงรายช่ือตวัช้ีวดัยอ่ยออกหนา้จอ 

5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
6. ระบบรับค่ารหัสตวัช้ีวดัย่อยจากหน้าจอ แสดงรายการเช่ือมโยง
ตวัช้ีวดัหลกั 
7. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการบนัทึกขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการตวัช้ีวดัพื้นฐานก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย ลงบนฐานขอ้มูล 
 
26) ยสูเคส Update Join Sub KPI 

เจา้หน้าท่ีประกนัคุณภาพใช้ส าหรับกรอกขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดั
ยอ่ย 

ตาราง 3.27 รายละเอียดของยสูเคส Update Join Sub KPI 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Update Join Sub KPI  
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Admin 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List Sub KPI 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูใ้ชใ้นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการปรับปรุง
ขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย 

การท างานท่ี เกิด ข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “ปรับปรุงขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูล
ตวัช้ีวดัยอ่ย” 
2. ระบบรับค าสั่ง 
3. ระบบคน้หาขอ้มูลรายช่ือการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัหลกัจากฐานขอ้มูล 
4. ระบบแสดงรายช่ือการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยออกหนา้จอ 
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ตาราง 3.27 รายละเอียดของยสูเคส Update Join Sub KPI(ต่อ) 
 5. ผูใ้ชค้ลิกเลือกการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีตอ้งการปรับปรุง 

6. ระบบรับค่ารหสัการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยจากหนา้จอ 
7. ระบบคน้หาขอ้มูลรหสัการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยจากฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าการคน้หาจากฐานขอ้มูลแลว้แสดงขอ้มูลในแบบฟอร์ม 
9. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย 
10. ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถ้วนของขอ้มูลด้วย
สคริป 
11. ระบบรับขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ย 
12. ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่แทนท่ีขอ้มูลเดิมในฐานขอ้มูล 
13. ระบบคืนค่าผลการปรับปรุงขอ้มูลออกจากหนา้จอ 
14. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

 ในกรณีท่ีป้อนรูปแบบขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ ระบบจะ 
แสดงขอ้ความ “กรุณาตรวจสอบรูปแบบขอ้มูล” 

เง่ือนไขก่อนการท างาน จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยก่อน 
เง่ือนไขหลงัการท างาน บนัทึกขอ้มูลการเช่ือมโยงขอ้มูลตวัช้ีวดัยอ่ยลงบนฐานขอ้มูล 
 
27) ยสูเคส Confirm KPI Result 

ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั(KPI Owner) ใช้ส าหรับท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการ
ด าเนินงานประกอบตวัช้ีวดัคุณภาพ 

ตาราง 3.28 รายละเอียดของยสูเคส Confirm KPI  Result 
โปรเจค ระบบวิ เคราะ ห์ เหตุและผลส าหรับตัว บ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Confirm KPI  Result (ยนืยนัของผลการด าเนินงานประกอบตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แ อ ค เ ต อ ร์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 KpiOwner 

ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI Result 
รายละเอียดการ แสดงหน้าจอรายการผลการด า เ นินงานโดยจะแสดงรายการตาม

องคป์ระกอบ 
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ตาราง 3.28 รายละเอียดของยสูเคส Confirm KPI  Result(ต่อ) 
ท างานสังเขป ต่างๆ จากนั้นท าการพิจารณาหลการด าเนินงานทีละรายการหากมีความ

ถูกตอ้ง ก็จะท าการยนืยนั 
การท างานท่ีเ กิดข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมต้นเม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “ยืนยนัความถูกต้องผลการ
ด าเนินงานประกอบตวัช้ีวดัคุณภาพ” 
2. เลือกรายการตวัช้ีวดัคุณภาพ 
3. ระบบรับขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ 
4. ระบบคน้หารายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพภายในฐานขอ้มูล 
5. ระบบแสดงรายการผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัคุณภาพทางหนา้จอ 
6. ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั เลือกขอ้มูลสถานการณ์ยนืยนัขอ้มูล 
7. บนัทึกขอ้มูลสถานะลงในฐานขอ้มูล 
8. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูล 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

- 
 

เ ง่ื อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร
ท างาน 

จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

เ ง่ื อ น ไ ข ห ลั ง ก า ร
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูลสถานะของผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

 
28) ยสูเคส Update KPI Result  

ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั(KPI Owner) และผูรั้บผิดชอบขอ้มูลผลการด าเนินงาน(DataOwner)ใช้
ส าหรับปรับปรุงขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

ตาราง 3.29 รายละเอียดของยสูเคส Update KPI Result 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์ เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Update Dataset Value (แกไ้ขรายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง KpiOwner,DataOwner 
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ตาราง 3.29 รายละเอียดของยสูเคส Update KPI Result(ต่อ) 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI Result 
รายละเอียดการท างาน
สังเขป 

ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัและขอ้มูลผลการด าเนินงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

การท างานท่ี เ กิด ข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “แกไ้ขรายการผลการด าเนินงาน” 
2. ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯ เลือกขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ 
3. ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯ กรอกขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
4. ระบบรับค่าขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
5. บนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูล 
7. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

- 

เ ง่ื อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร
ท างาน 

จะตอ้งสั่งใหร้ะบบแสดงรายการผลการด าเนินตามตวัช้ีวดัคุณภาพ 
 

เ ง่ื อ น ไ ข ห ลั ง ก า ร
ท างาน 

บนัทึกขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

 
29) ยสูเคส Delete KPI Result 

ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั(KPI Owner) และผูรั้บผิดชอบขอ้มูลผลการด าเนินงาน(DataOwner)ใช้
ส าหรับลบขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

ตาราง 3.30 รายละเอียดของยสูเคส Delete KPI Result 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Delete KPI Result (ลบรายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง KpiOwner,DataOwner 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI Result 
รายละเอียดการท างาน ผูใ้ชใ้นกลุ่มผูค้วบคุมระบบ จะเป็นผูรั้บผดิชอบในลบขอ้มูลผลการ 
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ตาราง 3.30 รายละเอียดของยสูเคส Delete KPI Result(ต่อ) 
สังเขป ด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นั “ลบรายการหลกัฐาน 
ประกอบตวัช้ีวดัคุณภาพ” 
2. ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯ เลือกรายการหลกัฐานท่ีตอ้งการลบ 
3. ระบบรับขอ้มูลรายการหลกัฐาน 
4. ระบบคน้หารายการหลกัฐานภายในฐานขอ้มูล 
5. ลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 
6. ระบบคืนค่าผลการลบขอ้มูล 
7. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

1. ในกรณีท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ ระบบจะแสดงขอ้ความ 
“ไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ” 
2. ระบบตอ้งท าการลบขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
น้ีดว้ย 

เง่ือนไขก่อนการท างาน ตอ้งคน้หารายการตวัช้ีวดัคุณภาพ 
เง่ือนไขหลงัการท างาน ลบขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
 
30) ยสูเคส Upload Ref Documents 

ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั(KPI Owner) และผูรั้บผิดชอบขอ้มูลผลการด าเนินงาน(DataOwner)ใช้
ส าหรับน าเขา้ไฟลเ์อกสารประกอบผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

ตาราง 3.31 รายละเอียดของยสูเคส Upload Ref Documents 
โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ 
ช่ือยสูเคส Upload Ref Documents (น าเขา้ไฟล์เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน

ตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง KpiOwner,DataOwner 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง List KPI Result 
รายละเอียดการท างาน ผูใ้ชใ้นกลุ่มผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั สามารถน าเขา้ไฟลเ์อกสารประกอบตวั 
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ตาราง 3.31 รายละเอียดของยสูเคส Upload Ref Documents(ต่อ) 
สังเขป ตวัช้ีวดั 
การท างานท่ีเ กิด ข้ึน
เป็นปกติ 

1. ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนั “น าเขา้ไฟล์เอกสารประกอบผลการ
ด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ” 
2.ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯเลือกรายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
3.ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯเลือกไฟลเ์อกสารประกอบผลการด าเนินงาน 
4.ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลฯอฟัโหลดไฟลเ์อกสารประกอบผลการด าเนินงาน 
5. ระบบรับขอ้มูลไฟลเ์อกสารประกอบผลการด าเนินงาน 
6. ระบบบนัทึกขอ้มูลรายการไฟล์เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน
ฐานขอ้มูล 
7. ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูล 
8. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

ก า ร ท า ง า น ท่ี เ ป็ น
ทางเลือก 

 

เ ง่ื อ น ไ ข ก่ อ น ก า ร
ท างาน 

ตอ้งคน้หารายการผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

เ ง่ื อ น ไ ข ห ลั ง ก า ร
ท างาน 

เพิ่มขอ้มูลเอกสารประกอบผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

 
31) ยสูเคส Print SAR Report 

เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพใชส้ าหรับพิมพร์ายงานประเมินตนเองทางเคร่ืองพิมพ ์
ตาราง 3.32 รายละเอียดของยสูเคส Print SAR Report 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Print SAR Report (พิมพร์ายงานประเมินตนเอง) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  Assessor 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง  
รายละเอียดการท างานสังเขป พิมพร์ายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑม์าตรฐานทางเคร่ืองพิมพ ์
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ตาราง 3.32 รายละเอียดของยสูเคส Print SAR Report(ต่อ) 
การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “พิมพ์รายงานประเมิน

ตนเอง” 
2. เลือกรายการองคป์ระกอบคุณภาพ 
3. ระบบรับค่ารายการองคป์ระกอบคุณภาพ 
4. ระบบคน้หาขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพในฐานขอ้มูล 
5. ระบบพิมพร์ะดบัคุณภาพ 
6. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 
 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน ตอ้งคน้หารายการองคป์ระกอบคุณภาพ 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
 
32) ยสูเคส Cause and Result 

ผูบ้ริหารใชส้ าหรับวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัคุณภาพ 
ตาราง 3.33 รายละเอียดของยสูเคส Cause and Result 

โปรเจค ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ 

ช่ือยสูเคส Cause and Result (วเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัคุณภาพ) 
แอคเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง Manager 
ยสูเคสท่ีเก่ียวขอ้ง - 
รายละเ อียดการท างาน
สังเขป 

พิมพร์ายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑม์าตรฐานทางเคร่ืองพิมพ ์

การท างานท่ีเกิดข้ึนเป็น
ปกติ 

1. ยูสเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน “วิเคราะห์เหตุและผลของ
ตวัช้ีวดัคุณภาพ” 
2. เลือกรายการองคป์ระกอบคุณภาพ 
3. เลือกตวัช้ีวดัคุณภาพ 
4. ระบบรับค่ารายการตวัช้ีวดัคุณภาพ 
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ตาราง 3.33 รายละเอียดของยสูเคส Cause and Result(ต่อ) 
 5. ระบบคน้หาขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพในฐานขอ้มูล 

6. ระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดัคุณภาพ 
7.ระบบแสดงแผนภาพเหตุและผลของตวัช้ีวดัคุณภาพ 
8.ผูใ้ชร้ะบบ “drill down” ผลการด าเนินงานของตวัช้ีวดัคุณภาพ 
9. ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

การท างานท่ีเป็นทางเลือก - 
เง่ือนไขก่อนการท างาน ตอ้งคน้หารายการองคป์ระกอบคุณภาพ 
เง่ือนไขหลงัการท างาน - 
 
3.3.4 รายการคลาสคู่แข่ง 
 คลาสคู่แข่งไดจ้ากการคน้หาค านามท่ีปรากฏในยูสเคส แลว้น ามาจดัเรียงไวใ้นตารางเพื่อ
ก าหนดคลาสคู่แข่ง ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 3.34 รายการค านามท่ีใชเ้ป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยสูเคส 
รายการคลาสคู่แข่ง คลาส เหตุผล 

ผูใ้ช(้User) / เป็นคลาสผูใ้ช ้
รหสัผูใ้ช ้(iduser) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้

ค าน าหนา้ช่ือผูใ้ช ้(pname) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้
 ช่ือผูใ้ช ้(name) -  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้
นามสกุลผูใ้ช(้sname) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้
ช่ือเขา้สู่ระบบ(loginname) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้
รหสัผา่นเขา้สู่ระบบ (loginpassword) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสผูใ้ช ้
ท่ีอยู(่Address)  / เป็นคลาสท่ีอยู ่
เลขท่ี (No) อยู ่ - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ี 
ถนน (street). - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
ต าบล / แขวง (SubDistrict).  - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
อ าเภอ (District) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
จงัหวดั (Province) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
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ตาราง 3.34 รายการค านามท่ีใชเ้ป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยสูเคส(ต่อ) 
รายการคลาสคู่แข่ง คลาส เหตุผล 

รหสัไปรษณีย ์(Postcode) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้(Tel) - ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสท่ีอยู ่
ผูค้วบคุมระบบ(Admin)  /  เป็นคลาสผูค้วบคุมระบบ 
ผูค้วบคุมตวัช้ีวดั(KpiOwner)  /  เป็นคลาสผูค้วบคุมตวัช้ีวดั 
ผู ้ ค ว บ คุ ม ตั ว ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ตั ว ช้ี ว ั ด
(DataOwner) 

/ เป็นคลาสผูค้วบคุมตวัขอ้มูลอา้งอิงตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน (Department)  / เป็นคลาสหน่วยงานท่ีสังกดั 
ช่ือหน่วยงาน(nameDep)  - ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสช่ือ

หน่วยงาน 
เก็บขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน(ruleGroup) / เป็นคลาสเก็บขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

 
เก็บขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน(ruleGroup) /  เป็นคลาสเก็บขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

 
ช่ือยอ่กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน(nameRuleGroup) -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเก็บ

ขอ้มูลกลุ่ม 
เกณฑ์มาตรฐานช่ือเต็มกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน
(fnameRuleGroup) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเก็บ
ขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

จ านวนระดบัเกณฑม์าตรฐาน 
(NumLevel) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเก็บ
ขอ้มูลกลุ่ม 

เกณฑม์าตรฐานวนัท่ีเร่ิมตน้(startDay) 
 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเก็บ
ขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

วนัท่ีส้ินสุด(startDay)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเก็บ
ขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

เกณฑม์าตรฐาน(rule) / เป็นคลาสเกณฑม์าตรฐาน 
เลขท่ีเกณฑม์าตรฐาน(rule_id)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์

มาตรฐาน 
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ตาราง 3.34 รายการค านามท่ีใชเ้ป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยสูเคส(ต่อ) 
รายการคลาสคู่แข่ง คลาส เหตุผล 

รหสัเกณฑม์าตรฐาน(rule_code)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
มาตรฐาน 

ช่ือเกณฑม์าตรฐาน(rule_name)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร า ย ล ะ เ อี ย ดข อ ง เ กณฑ์ ม า ต รฐ า น
(rule_detail) 

- ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
มาตรฐาน 

กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน(rule_group)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi) /  เป็นคลาสตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
เลขท่ีตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_code)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตัวช้ีว ัด

มาตรฐาน 
รหสัตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_code). - ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตัวช้ีว ัด

มาตรฐาน 
รายละเอียดตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_detail) 
 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตัวช้ีว ัด
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพช้ีวดัมาตรฐาน 
(kpi_val) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสตัวช้ีว ัด
มาตรฐาน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดั  
 

/  เ ป็นคลาส เกณฑ์การให้คะแนนตัว ช้ี ว ัด
มาตรฐาน 

มาตรฐาน(condition) 
เลขท่ีรายละเอียดเกณฑก์ารให้ 
คะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน(con_id) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั
มาตรฐาน(con_detail) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
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ตาราง 3.34 รายการค านามท่ีใชเ้ป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยสูเคส(ต่อ) 
รายการคลาสคู่แข่ง คลาส เหตุผล 

คะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน(con_val)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์การ
ใหค้ะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
 

สูต ร ค า น ว ณ ค ะ แ น น ตวั ช้ีวดั 
มาตรฐาน(formula) 

/  เ ป็นคล าส สูตรค า นวณคะแนนตัว ช้ี ว ัด
มาตรฐานเลขท่ีรายละเอียดสูตรค านวณ 

คะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน(formula_id) -  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสสูตร
ค านวณคะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

รายละเอียดสูตรค านวณคะแนนตวัช้ีวดั
มาตรฐาน(formula_detail) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสสูตร
ค านวณคะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 

เกณฑม์าตรฐานเสมือน(v_rule)  /  เป็นคลาสเกณฑม์าตรฐานเสมือน 
ร หั ส เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น เ ส มื อ น
(v_rule_code) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสเกณฑ ์
มาตรฐานเสมือน 

ช่ือเกณฑม์าตรฐานเสมือน 
(v_rule_name) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสเกณฑ ์
มาตรฐานเสมือน 

ช่วงเวลา(time)  -  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสเกณฑ ์
มาตรฐานเสมือน 

รายการประกอบตวัช้ีวดั(Evidence)  / เป็นคลาสรายการประกอบตวัช้ีวดั 
รายละเอียดรายการประกอบ 

ตวัช้ีวดั(Evi_detail) /  เป็นคลาสรายละเอียดรายการประกอบตวัช้ีวดั 
เอกสารประกอบรายการประกอบ 
ตวัช้ีวดั(Evi_detail_doc) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสรายละเอียด
รายการประกอบตวัช้ีวดั 

วนัท่ีรายงานรายการประกอบ 
ตวัช้ีวดั(Evi_detail_date) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสรายละเอียด
รายการประกอบตวัช้ีวดั 

สถานะรายการประกอบตวัช้ีวดั 
(Evi_detail_date) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวตข์องคลาสรายละเอียด
รายการประกอบตวัช้ีวดั 
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ตาราง 3.34 รายการค านามท่ีใชเ้ป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดยสูเคส(ต่อ) 
รายการคลาสคู่แข่ง คลาส เหตุผล 

รายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบ 
ตวัช้ีวดั(CommData) 

/  เ ป็นคลาสเกณฑ์รายการหลักฐานอ้างอิง
ประกอบตวัช้ีวดั 

ช่ือรายการหลกัฐานอา้งอิง 
ประกอบตวัช้ีวดั(Comm_name) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
รายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 

ชนิดรายการหลกัฐานอา้งอิง 
ประกอบตวัช้ีวดั(Comm_ty) 

-  ก าหนดเป็นแอททริบิวต์ของคลาสเกณฑ์
รายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 

 
3.3.5 การก าหนดแอททริบิวต ์
 ระบบประกอบไปดว้ยคลาสและแอททริบิวตด์งัตาราง 3.35 

ตาราง 3.35 การก าหนดแอททริบิวต ์
คลาส รายละเอยีด 

 

-pname
-name
-sname
-idx
-email

User

 

คลาส ผูใ้ช(้User) ประกอบไปดว้ย แอททริ 
บิวต ์ค าน าหนา้ช่ือผูใ้ช ้(pname) ช่ือผูใ้ช ้(name) 
นามสกุลผูใ้ช้(sname) รหสัประชาชน(idx)อีเมล์
(email) 
 

 

-user_login
-pass_login
-status

Login

 

คลาส เขา้สู่ระบบ(Login)ประกอบไปดว้ย แอ
ททริ 
บิวต ์ ช่ือเขา้สู่ ระบบ(user_login) รหสัผา่นเขา้สู่
ระบบ(pass_login)สถานะผูใ้ช(้status) 
 

 

-privilege_code
-privilege_name

Permission

 

ค ล า ส  ก า ห น ด สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
(Permission)ประกอบไปดว้ย แอททริ 
บิวต ์รหสัสิทธิงานใชง้าน(privilege_code) และ 
สิทธิงานใชง้านระบบ(privilege_name) 
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ตาราง 3.35 การก าหนดแอททริบิวต(์ต่อ) 
คลาส รายละเอยีด 

-department_code
-department_name

Department

 

คลาส หน่วยงาน(Department) ประกอบไปดว้ย 
แอททริบิวต ์ช่ือหน่วยงาน(nameDep) 
 

 

KPI Owner

 

คลาส ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั(KPIOwner) 
 

 

DataOwner

 

คลาส ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิงตวัช้ีวดั(DataOwner) 
 

 

-Benchmark_code
-Benchmark_name
-Benchmark_fname
-Benchmark_detail
-StartDay
-EndDay

Benchmark

 

คลาส เกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark) ประกอบไปดว้ย แอททริบิวต ์
รหัสเกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark _code)ช่ือย่อเกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmark _name) ช่ือเต็มเกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark_fname) 
รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark_detail)วนัท่ีเร่ิมท างาน
(StartDay)วนัท่ีส้ินสุดากรท างาน(EndDay) 
 

 

-elements_code
-elements_name
-elements_detail

Elements

 

คลาส องคป์ระกอบคุณภาพ(Elements) ประกอบไปดว้ย แอททริบิวต ์
รหัสองค์ประกอบคุณภาพ(Elements _code)ช่ือองคป์ระกอบคุณภาพ
(Benchmark _name) รายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ
(Benchmark_detail) 
 

 

-kpi_code
-kpi_name
-kpi_detail
-kpi_type

KPI

 

คลาส ตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi) ประกอบไปดว้ย 
แอททริบิวต ์รหสัตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_code) 
ช่ือตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_name) รายละเอียด 
ตวัช้ีวดัมาตรฐาน(kpi_detail)  

 
 
 
 
 
 



67 

ตาราง 3.35 การก าหนดแอททริบิวต(์ต่อ) 
คลาส รายละเอยีด 

-subkpi_code
-subkpi_name
-subkpi_detail

Sub KPI

 

คลาส ตวัช้ีวดัยอ่ย(subkpi) ประกอบไปดว้ย 
แอททริบิวต ์รหสัตวัช้ีวดัยอ่ย(subkpi_code) 
ช่ือตวัช้ีวดัยอ่ย(subkpi_name) รายละเอียด 
ตวัช้ีวดัยอ่ย(subkpi_detail) 

 

-join_code
-join_name

Join KPI

 

คลาส การเช่ือมโยงตวัช้ีวดั(JoinKPI)ประกอบไปดว้ยแอททริบิวต์ รหัส
การเช่ือมโยงตวัช้ีวดั(join_code)ช่ือการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั(join_name) 

 

-join_code
-join_name

Join Benchmark

 

คลาส การเช่ือมโยงเกณฑ์มาตรฐาน(JoinBenchmark)ประกอบไปดว้ยแอ
ททริบิวต์ รหัสการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั(join_code)ช่ือการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
(join_name) 

 

-join_code
-join_name

Join Elements

 

คลาส การเช่ือมโยงองคป์ระกอบคุณภาพ(JoinElements)ประกอบไปดว้ย
แอททริบิวต ์รหสัการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั(join_code)ช่ือการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
(join_name) 

 

-criteria_code
-criteria_name
-criteria_level
-criteria_detail

Criteria

 

คลาส เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
(Criteria) ประกอบไปดว้ย แอททริบิวต ์รหสัเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั
มาตรฐาน(criteria _code)ช่ือเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน
(criteria _name)รายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน(criteria _detail) และระดบัคะแนนตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน(criteria _level) 
 

 

-formula_code
-formula_detail

Formula

 

คลาส สูตรค านวณคะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน 
(Formula) ประกอบไปดว้ย แอททริบิวต ์รหสัสูตรค านวณคะแนนตวัช้ีวดั
มาตรฐาน(formula_code) 
รายละเอียดสูตรค านวณคะแนนตวัช้ีวดัมาตรฐาน(formula_detail) 
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ตาราง 3.35 การก าหนดแอททริบิวต(์ต่อ) 
คลาส รายละเอยีด 

-kpiresult_code
-result

KPI Result

 

คลาส ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั(KPI Result) 
ประกอบไปด้วย  แอททริบิวต์ รหัสผลการด าเนินงานตัวช้ีวดั
(KPI_Result)ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั(Result) 
 

 

-doc_code
-doc_name
-doc_file

Doc

 

คลาส เอกสารประกอบขอ้มูลประกอบตวัช้ีวดั 
(Doc) ประกอบไปดว้ย แอททริบิวต ์รหสัเอกสาร 
(doc_name) ช่ือเอกสาร(doc_name) และ ช่ือไฟลเ์อกสาร(doc_file) 
 

-years

Time

 

คลาส ช่วงเวลาในการท างาน(Time) ประกอบ 
ไปดว้ย แอททริบิวต ์ปี(years) 
 

 

-assessment_code
-target_result
-acceptable_result

Assessment

 

คลาส การประเมินผล(Assessment)ประกอบ 
ไปด้วย แอททริบิวต์ รหัสการประเมินผล(assessment_code) ค่า
เป้าหมาย(target_result)ค่าท่ียอมรับได(้acceptable_result) 

 

Cause and Result

 

คลาส เหตุและผลของตวัช้ีวดั(Cause and Result) 

Sar Report

 

คลาส รายงานประเมินตนเอง(Sar Report) 
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3.3.6 น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าสร้างแบบจ าลองคลาสไดอาแกรม 
   เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนก่อนหนา้น้ีทั้งหมด เพื่อน าไปสร้าง
เป็นคลาสไดอาแกรม ซ่ึงถือเป็นไดอาแกรมท่ีเป็นหัวใจหลกัในการออกแบบเชิงวตัถุโดยใช้ยูเอ็ม
แอล คลาสไดอาแกรมจะประกอบไปดว้ยกลุ่มของคลาสท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และสะทอ้นให้เห็น
ถึ งก ารแก้ไ ข ปัญหา ท่ี ถู กก าหนดไว้ในขอบ เขตและความต้อ งก ารของระบบดัง รูป 
3.15

+addDepar tment()

-depar tment_code
-depar tment_name

Department

+AddDataOwner()

DataOwner

+addKPI()
+updateKPI()
+dele teKPI()

-kpi_code
-kpi_name
-kpi_deta i l
-kpi_type

KPI

+addSubKPI()
+updateSubKPI()
+dele teSubKPI()

-subkpi_code

-subkpi_name-subkpi_deta i l

Sub  KPI

+AddKPIOwner()

KPI Owner

+addElements()
+updateElements()
+dele teElements()

-e lements_code
-elements_name
-elements_deta i l

Elements

+addBenchmark()
+updateBenchmark()
+dele teBenchmark()
+addStar tDay()
+addEndDay()

-Benchmark_code
-Benchmark_name
-Benchmark_fname
-Benchmark_deta i l
-Star tDay
-EndDay

Benchmark

+addFormula()
+updateFormula()
+dele teFormula()
+calurateFormula()

- formula_code
-formula_deta i l

Formula

+addKPIResul t ( )
+updateKPIResul t ( )

-kpiresul t_code
-resul t

KPI Result

+addTarget( )
+addAcceptable()

-assessment_code
- target_resul t
-acceptable

Assessment

+getUsername()
+getPassword()
+getPermiss ion()
+getSta tus()

-user_login
-pass_login
-s ta tus

Login

+AddPermiss ion()

-pr ivi lege_code
-pr ivi lege_name

Permiss ion

+AddUser()
+GetDepartment()
+ChangPassword()
+setPermiss ion()

-pname
-name
-sname
-idx
-emai l

User

+getJoinKPI()
+getKPIResul t ( )
+getFormula()
+getTarget( )
+getAcceptable()

Cause and Result
+getKPIResul t ( )

Sar Report

+addYears()
-years

Time

+addJoinKPI()

- jo in_code
- join_name

Join Sub KPI

+addDoc()
+updateDoc()
+dele teDoc()

-doc_code
-doc_name
-doc_f i le

Doc

- jo in_code
- join_name

Join Elements

+addJoinBenchmark()

- jo in_code
- join_name

Join Benchmark

1

1

0. .1 *

1

1

1. .*

1. .*

1. .*

1. .*

1

1

+addCri ter ia()
+updateCri ter ia()

-cr i ter ia_code
-cr i ter ia_name
-cr i ter ia_level
-cr i ter ia_detai l

Criteria

1. .*

1. .*

1. .*

1. .*

11. .*

1

1. .*

1

1. .*

*
*

1. .*1

1

1. .*

0. .*1. .*

0. .* 1. .*

1
1. .*

1

1

1

1

0. .*1. .*

1. .*

1. .*

 
รูป 3.15 คลาสไดอแกรมท่ีสมบูรณ์ 


