1.Work Flow ผังกระบวนการ/งาน
ชื่อกระบวนการ ทดสอบโปรแกรมโดยผูใชงาน
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ การทดสอบโปรแกรมโดยผูใชงาน ไดผลการทดสอบโปรแกรมทีค่ รบถวนสมบูรณตามเอกสาร UAT
และผูใชงานบันทึกผลลง Acceptance Test Form
ที่

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา
1 วัน

หัวหนาโครงการ ติดตอผูให
ความตองการใชงานระบบ
เพื่อนัดหมายการทดสอบ
โปรแกรม

3 วัน

ทีมพัฒนาระบบจัดเตรียม
เอกสาร และขอมูลสําหรับใช
ในการทดสอบโปรแกรม

ติดตอนัดหมาย
ผูใหความตองการใชงานระบบ
เพื่อทดสอบโปรแกรม

2
จัดทําเอกสาร และเตรียมขอมูล
สําหรับทดสอบโปรแกรม

1

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ไดรับขอมูล
สําหรับเตรียม
ทดสอบ
โปรแกรม
ครบถวนตามที่
ตองการ

เอกสารที่เกียวของ
-

ผูรบั ผิดชอบ
หัวหนา
โครงการ

เอกสารและ
- ใบลงนาม
ทีมพัฒนาระบบ
ขอมูลสําหรับใช
ผูเขารวมทดสอบ
ในการทดสอบ
ระบบ
โปรแกรมมีความ - Work Flow
ถูกตองและ
Diagram
ครบถวน
- เอกสารทดสอบ
ระบบโดยผูใชงาน
(UAT)

ที่
3

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

จัดเตรียมสถานที่ และอาหาร

4

1 วัน
นําเสนอการใชงานระบบ
และ ตรวจสอบผลการทํางานของโปรแกรม

2

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ทีมพัฒนาระบบ ติดตอขอใช ไดรับอีเมลยืนยัน
หองประชุมสําหรับทดสอบ
การขอใชหอง
โปรแกรม และเตรียมอาหาร ประชุม หรือมี
เครื่องดืม่ สําหรับผูเขารวม
การบันทึกตาราง
ทดสอบโปรแกรม
การใชหองใน
ปฏิทินผูดแู ลหอง
ทีมพัฒนาระบบ นําเสนอการ - อธิบาย
ใชงานโปรแกรม และให
ขั้นตอนการ
ผูเขารวมทดสอบโปรแกรมได
ใชงานระบบ
ทดสอบโปรแกรมทีละหนาจอ
ไดครบถวน
อางอิงตาม
Work Flow
Diagram
- ผูใชงาน
ทดสอบ
โปรแกรม
ครบถวน
ตามเอกสาร
ทดสอบ
ระบบโดย
ผูใชงาน
(UAT)

เอกสารที่เกียวของ

ผูรบั ผิดชอบ

- เอกสารขอใชหอ ง
ประชุม

ทีมพัฒนาระบบ

- Work Flow
ทีมพัฒนาระบบ
Diagram
- เอกสารทดสอบ
ระบบโดยผูใชงาน
(UAT)

ที่
5

ผังกระบวนการ

2

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

3 ชัว่ โมง

ทีมพัฒนาระบบสรุปผลการ
ทดสอบโปรแกรม

1 ชัว่ โมง

หัวหนาโครงการ จัดสง
รายงานการผลการทดสอบ
โปรแกรม ถึงผูใหความ
ตองการใชงานระบบ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ไดรายงานผล
การทดสอบ
โปรแกรม

ประชุม AAR
6
รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ

ผูใหความ
ตองการใชงาน
ระบบลงนาม
รับทราบผลการ
ทดสอบลง
Acceptance
Test Form

เอกสารที่เกียวของ

ผูรบั ผิดชอบ

- รายงานการ
ทีมพัฒนาระบบ
ทดสอบโปรแกรม
- เอกสารทดสอบ
ระบบโดยผูใชงาน
(UAT)
- รายงานการ
หัวหนา
ทดสอบโปรแกรม โครงการ
- Acceptance
Test Form

2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การทดสอบโปรแกรมกับผูใหความตองการใชงานระบบ
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. หัวหนาโครงการ ติดตอผูใหความตองการใชงานระบบเพื่อนัดหมาย
ขอขอมูลสําหรับเตรียมทดสอบโปรแกรม ดังนี้
ทดสอบโปรแกรม
1. จํานวนผูเขารวมทดสอบ แยกตามสิทธิ์การใชงาน
2. วัน เวลา สถานที่ สําหรับทดสอบ
2. ทีมพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสาร และขอมูลสําหรับใชในการทดสอบ จัดเตรียมเอกสารอางอิง และเอกสารที่ใชสาํ หรับทดสอบโปรแกรม ดังนี้
โปรแกรม
1. เอกสารทดสอบระบบโดยผูใชงาน (UAT)
2. Work Flow Diagram
3. ใบลงนามผูเขารวมทดสอบโปรแกรม
4. User และ Password สําหรับทดสอบโปรแกรม
5. ขอมูลตัวอยางเพื่อใชปอนทดสอบโปรแกรม
3. ทีมพัฒนาระบบ ติดตอขอใชหองประชุมสําหรับทดสอบโปรแกรม และ
เตรียมอาหาร เครื่องดืม่ สําหรับผูเขารวมทดสอบโปรแกรม

4. ทีมพัฒนาระบบ นําเสนอการใชงานโปรแกรม และใหผูเขารวมทดสอบ
โปรแกรมไดทดสอบโปรแกรมทีละหนาจอ

5. ทีมพัฒนาระบบสรุปผลการทดสอบโปรแกรม

กรณีที่นัดหมายผูใหความตองการใชงานระบบ มาอบรมทีส่ าํ นักคอมพิวเตอร
ตองจัดเตรียม ดังนี้
1. ติดตอฝายบริการวิชาการเพื่อทําการขอจองหอง และโสตทัศนูปกรณ
ตามรายละเอียดขอมูล โดยทําการกรอกแบบฟอรมขอใหหอง อุปกรณ
และโสตทัศนูปกรณ ซึ่งแบบฟอรมสามารถดาวโหลดไดที่ Shared
Point ที่ my.ict.buu.ac.th หรือสามารถติดตอขอแบบฟอรมไดที่ฝา ย
บริการวิชาการ หรือ โทร 2761, 2792
2. เตรียมใบลงนามผูทดสอบระบบ (Sign Form) สําหรับใหผูเขารวม
ทดสอบลงนาม
1. ทีมพัฒนาระบบนําเสนอการใชงานระบบ อธิบายขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมในภาพรวมตาม Work Flow Diagram
2. ผูเขารวมทดสอบโปรแกรม ไดทดสอบโปรแกรมทีละหนาจอ ตาม
เอกสารทดสอบระบบโดยผูใชงาน (UAT)
ทีมพัฒนาระบบ เก็บรวบรวมผลการทดสอบจากผูใหความตองการใชงานระบบ

รายละเอียดงาน
6. หัวหนาโครงการ จัดสงรายงานการผลการทดสอบโปรแกรม ถึงผูให
ความตองการใชงานระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เพื่อสรุป และจัดทํารายงานผลการทดสอบโปรแกรม
สงรายงานผลการทดสอบโปรแกรมถึงผูใหความตองการใชงานระบบลงนาม
รับทราบผลการทดสอบลง Acceptance Test Form

