มาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
กองทัพอากาศ

คำนำ
มาตรฐานการประเมิ น และรั บ รองซอฟต์ แ วร์ ก องทั พ อากาศฉบั บ นี้ ได้ จั ด ท าขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางของกองทัพอากาศในการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์
โดยใช้ เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาที่มี ความเป็น สากลและได้ รับ การยอมรั บ จากนานาประเทศ พร้อมทั้ ง
ให้การรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด ซึ่งจะทาให้กองทัพอากาศ
สามารถพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการนาไปใช้งาน เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดาเนินการด้านซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังเอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงบูรณาการของกองทัพอากาศในอนาคตอีกด้วย
ศู นย์ ซอฟต์ แวร์ กองทั พอากาศ ได้ จั ดท ามาตรฐานการประเมิ นและรั บรองซอฟต์ แวร์
กองทั พอากาศโดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานสากลทางด้ า นซอฟต์ แ วร์ เพื่ อ ให้ มี
มาตรฐานในการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานในกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศจะทาการปรับปรุงมาตรฐานการประเมินและรับรอง
ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตามวงรอบ
ที่เหมาะสมต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กล่ำวนำ
กองทัพอากาศได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of
the Best Air Forces in ASEAN)” ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมของกาลังทางอากาศ
ในการป้องกันประเทศ ภายใต้การเสริมสร้างนภานุภาพตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครื อ ข่ า ย
เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) และภายใต้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ มุ่ งเน้ นการพั ฒนาอย่ างต่ อ เนื่ อง ในการสร้ างความเข้ มแข็ ง และด ารง
ขีดความสามารถในทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) ซึ่งในการพัฒนาทั้ง ๓ มิติ ดังกล่าวนั้น มีซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
สาคัญ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
จากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจาปี ๒๕๖๔ หัวข้อ นโยบายเฉพาะ ด้านการวิจัย
พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ กาหนดให้ มีการพัฒนาและปรับปรุง ด้านซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชาการและควบคุม
ระบบปฏิบัติการบิน (Operation Flight Plan : OFP) ระบบเชื่อมโยง ข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data
Link : TDL) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอากาศ
ยานไร้คนขับขนาดเล็กติดอาวุธ นั้น
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการด้ า นงบประมาณ ในการด ารงขี ด ความสามารถด้ า นต่ า ง ๆ
ของกองทัพอากาศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามมูลค่าของเทคโนโลยี อีกทั้งถูกกาหนดโดยบริษัท ผู้ผ ลิ ต
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บริษัทผู้ผลิตกาหนดให้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอากาศยานหรือระบบ
อาวุธ หากไม่ดาเนินการจะกระทบต่อขีดความสามารถ และบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการใช้งานระบบเดิม
โดยเสนอให้ผู้ใช้งานต้องเสีย เงินค่า ใช้จ่ าย เพื่อใช้ปรับปรุง ระบบให้ทัน สมัย หรือเสนอระบบใหม่
ทดแทน บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือระบบซอฟต์แวร์ โดยเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วน
อะไหล่ ใ หม่ ห รื อระบบซอฟต์ แ วร์ใ หม่ ท ดแทนซึ่ง มี ราคาสู ง กว่ า เดิ ม ซึ่ ง ล้ ว นแต่ ส่ ง ผลต่ อ การดารง
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของกองทัพอากาศโดยตรง
แต่ ละปี กองทั พอากาศได้ รั บงบประมาณอย่ างจ ากั ด จึ งไม่ สามารถจั ดหายุ ทโธปกรณ์
สารสนเทศใหม่เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์และสารสนเทศที่ครบอายุการใช้งานได้ทั้งหมด กองทัพอากาศ
จึงต้องบริหารและจัดการความแตกต่างของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีระบบดั้งเดิม และเทคโนโลยี
ระบบใหม่ จึงเกิด เป็น ช่องว่างของเทคโนโลยี ค่อ นข้า งมาก โดยความแตกต่า งของเทคโนโลยีนั้น
มีซอฟต์แวร์ เป็นปั จจั ยส่ วนหนึ่ง ในการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ ตาม กองทัพอากาศ
ได้พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น การยืดอายุการใช้งานควบคู่กับการปรับปรุงอากาศยาน
ให้ทันสมัยควบคู่ไปด้วย เป็นต้น

-คด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว จึงมีการกาหนดนโยบายเฉพาะด้านการวิจัยพัฒนา
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการริเริ่มและมุ่งเน้นในการเพิ่ม ขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศ ในด้านพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ ด้วยการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวทางการจั ดหา
พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)
ควำมมุ่งหมำย
การจัดทามาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ มีความมุ่งหมาย ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ
๒. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการรับรองการใช้งานซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ
แนวควำมคิดในกำรจัดทำมำตรฐำนกำรประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอำกำศ
การจัดทามาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ มีแนวความคิด
ในการดาเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดประเภทของซอฟต์แวร์ และด้านการประเมิน
และรับรองซอฟต์แวร์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
๑. ด้านการกาหนดประเภทของซอฟต์แวร์
กาหนดการจัดแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมินออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทยุ ท ธการ (Combat Software) เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่ ใช้ ง าน
ในด้านกาลังรบ โดยมีชั้นความลับทั้งในส่วนการปฏิบัติการและข้อมูล
๑.๒ ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่ง ยุทธการ (Semi-Combat Software) เป็นซอฟต์แวร์
ที่มีการใช้งานกับข้อมูลเชิงละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธการ
หรือข้อมูลที่มีความสาคัญหรือมีชั้นความลับ หรือซอฟต์แวร์ ที่มี การน าข้ อมู ลไปใช้ กั บระบบสารสนเทศ
ด้านการรบ
๑.๓ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทสนั บ สนุน ทั่ วไป (Support Software) เป็ น ซอฟต์ แวร์
ประเภทสนับสนุนที่มีหน้าที่สนับสนุนการใช้งานทั่วไปของหน่วยงาน
๒. ด้านการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
กาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน คุณภาพของซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามคุณ ลัก ษณะ
สากล จานวน ๘ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านความเหมาะสมในการทางาน
๒.๒ ด้านประสิทธิภาพการทางาน
๒.๓ ด้านความยากง่ายในการใช้งาน
๒.๔ ด้านความน่าเชื่อถือ
๒.๕ ด้านความปลอดภัย
๒.๖ ด้านการบารุงรักษา
๒.๗ ด้านความยืดหยุ่นในการนาไปใช้
๒.๘ ด้านความเข้ากันได้

-งทั้งนี้ การจัดทาเอกสารมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์ก องทัพ อากาศ
อาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ตามวงรอบในอนาคต เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นไปตามความมุ่งหมายของกองทัพอากาศ
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๓-๑ มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับคะแนน
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ตารางที่ ๔-๑ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน ๘ ด้าน
ตารางที่ ๔-๒ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ
ตารางที่ ๔-๓ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ
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ตารางที่ ๔-๔ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป ๒๕
ตารางที่ ๔-๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทางาน

๒๕

ตารางที่ ๔-๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความถูกต้องของฟังก์ชันการทางาน
ตารางที่ ๔-๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความเหมาะสมของฟังก์ชันการทางาน
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ตารางที่ ๔-๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนเวลาตอบสนอง

๒๖

ตารางที่ ๔-๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการจัดการทรัพยากร

๒๗

ตารางที่ ๔-๑๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนปริมาณการรองรับ

๒๗

ตารางที่ ๔-๑๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการตอบสนองการใช้งานที่สังเกตได้
ตารางที่ ๔-๑๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน
ตารางที่ ๔-๑๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความง่ายในการเรียกใช้งาน

๒๗
๒๘
๒๘

ตารางที่ ๔-๑๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
๒๘
ตารางที่ ๔-๑๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการให้ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ ๒๙
ตารางที่ ๔-๑๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการเข้าถึง
ตารางที่ ๔-๑๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความเสถียร
ตารางที่ ๔-๑๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความพร้อมใช้งาน

๒๙
๒๙
๓๐

ตารางที่ ๔-๑๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ตารางที่ ๔-๒๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการกู้คืน

๓๐
๓๐

ตารางที่ ๔-๒๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการรักษาความลับ
ตารางที่ ๔-๒๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความถูกต้อง
ตารางที่ ๔-๒๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ

๓๑
๓๑
๓๑

ตารางที่ ๔-๒๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความโปร่งใส

๓๒

-ช-

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ ๔-๒๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการยืนยันตัวตน
ตารางที่ ๔-๒๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการบารุงรักษา

๓๒
๓๓

ตารางที่ ๔-๒๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการนามาใช้ซา
ตารางที่ ๔-๒๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน

๓๓
๓๓

ตารางที่ ๔-๒๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน

๓๔

ตารางที่ ๔-๓๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการทดสอบ
ตารางที่ ๔-๓๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการบูรณาการ

๓๔
๓๔

ตารางที่ ๔-๓๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการติดตัง
ตารางที่ ๔-๓๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการทดแทน

๓๕
๓๕

ตารางที่ ๔-๓๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

๓๕

ตารางที่ ๔-๓๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการทางานร่วมกัน
ตารางที่ ๔-๓๖ เกณฑ์การพิจารณาในการตัดเกรดคุณภาพของซอฟต์แวร์

๓๖
๓๗

ตารางที่ ๔-๓๗ ตัวอย่างผลการประเมินภาคบังคับของซอฟต์แวร์
ตารางที่ ๔-๓๘ ตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม

๓๘
๓๘

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๒-๑ แสดงการแบ่งระดับวุฒิภาวะ ๕ ระดับ
ภาพที่ ๒-๒ แสดงมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ๔ ระดับ
ภาพที่ ๒-๓ วงจรบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยตามขันตอน Plan-Do-Check-Act
(P-D-C-A)
ภาพที่ ๓-๑ มาตรวัดระดับค่าของตัวแปร

๕
๖
๗
๑๐

ภาพที่ ๕-๑ แสดงขันตอนการขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

๔๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายในการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถ
ที่เพียงพอในทุกมิติ มีพัฒนาการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคง
เทคโนโลยี และภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเด็นทางยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศในด้านการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ มีขอบเขตงานในการกำหนดมาตรฐานการรับรองผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศ
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม โดยมีเอกสารมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
การบรรจุหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศไว้ในเกณฑ์
การพิจารณารับรองยุทโธปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์เป็นตัวชี้วัด ทั้งนี้ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
มีภารกิจหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการ
ด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศในส่วนของการส่ง กำลังบำรุง
มีพันธกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานด้านซอฟต์แวร์และข้อมูลและดำเนินการจัดทำเอกสาร
มาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๒ ความเป็นมาและความสำคัญ
จากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ หัวข้อ นโยบายเฉพาะ ด้านการวิจัย
พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ และกำหนดมาตรฐานการรับรองผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์
กองทั พ อากาศโดยเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล แต่ ภ ายใต้ ส ภาวะที ่ มี ง บประมาณอย่ า งจำกั ด
จึ ง ไม่ ส ามารถจั ด หายุ ท โธปกรณ์ ส ารสนเทศ รวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ใ หม่ เพื ่ อ ทดแทนยุ ท โธปกรณ์
และสารสนเทศ รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่ครบอายุการใช้งานได้ทั้งหมด จึงส่งเสริม ด้านการวิจัยพัฒนา
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาด้านซอฟต์แ วร์ ซึ่งเป็นการริเริ่มและมุ่งเน้นในการเพิ่มขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศ ในด้านพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ ด้วยการพึ่งพาตนเองภายใต้ แนวทางการจัดหา
พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑.๓.๑ เพื่อจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมินซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ
๑.๓.๒ เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์แต่ละประเภท
๑.๓.๓ เพื่อกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ
๑.๓.๔ เพื่อรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๓.๕ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่รับรองโดยศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

-๒๑.๔ ขอบเขต
การจัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ มีขอบเขตพิจารณา
ในเรื่องการกำหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ เพื่อรับรองการใช้งานซอฟต์แวร์
สำหรับกองทัพอากาศ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินซอฟต์แวร์ในการแข่งขันประกวดผลงานด้าน
ซอฟต์แวร์ของกองทั พอากาศ โดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศสามารถ
นำไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการกำหนดให้ ม ี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ ง านภายใน
กองทัพอากาศได้ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกองทัพอากาศสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาอ้างอิงตามแนวทางการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตลอดจนภารกิจอื่นด้านซอฟต์แวร์ได้
๑.๕ นิยามศัพท์
การประเมินซอฟต์แวร์ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ นำตัวเลขหรือสัญลักษณ์
ที่ได้จากการวัดมาประเมินค่าซอฟต์แวร์อย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
การรับรองซอฟต์แวร์ หมายถึง การรับรองกระบวนการของการตรวจสอบคุณสมบัติซอฟต์แวร์
เพื่อให้มั่นใจ ว่ามีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งหมด การรับรองซอฟต์แวร์จะถูกนำเสนอ
ด้วยแบบฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการการตรวจสอบ ข้อมูลรับรองซอฟต์แวร์
ที่มอบให้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยหน่วยงานด้านข้อมูล
รับรอง
ซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีการสร้าง/พัฒนา ร่วมพัฒนา หรือจัดซื้อ
เพื่อใช้งานในกองทัพอากาศ
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ท ี ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ จากการจั ด ทำมาตรฐานการประเมิ น และรั บ รองซอฟต์ แ วร์
กองทัพอากาศ
๑.๖.๑ กองทัพอากาศมีการจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมินคุณภาพ
๑.๖.๒ กองทัพอากาศมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกองทัพอากาศอย่างเป็นมาตรฐาน
๑.๖.๓ กองทัพอากาศมีวิธีการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างเป็นมาตรฐาน
๑.๖.๔ กองทัพอากาศมีการรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๖.๕ กองทัพอากาศจะได้รับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนคุณภาพตามมาตรฐาน
ด้านซอฟต์แวร์ระดับสากล

บทที่ ๒
มาตรฐาน และมาตรฐานด้านซอฟต์แวร์
ในการจัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ได้มีการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ว่าด้วยคุณลักษณะและประเภทของมาตรฐาน ตลอดจน
มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์สากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ มาตรฐาน
มาตรฐาน คื อ สิ ่ ง ที ่ ย ึด ถือ เป็ น หลั กสำหรั บ เทีย บกำหนด ทั ้ ง ในด้ า นปริมาณ และคุ ณภาพ
โดยถูกเขียนขึ้นจากการนำเอารายละเอียดของความจำเพาะทางเทคนิค หรือหลักเกณฑ์ที่เห็นพ้องร่วมกัน
เพื่อใช้เป็นกฎ แนวทาง หรือคำนิยามของคุณลักษณะ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ หรือบริการต่าง ๆ เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒.๑.๑ คุณลักษณะของมาตรฐาน
หลักในการพิจารณากำหนดมาตรฐานจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะทั้ง ๗ ข้อ ดังนี้
๒.๑.๑.๑ มีหลักเกณฑ์ เป็นรูปธรรม ต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
มาประกอบกัน เป็นหลักในการสร้างมาตรฐาน
๒.๑.๑.๒ มาตรฐานต้องทันสมัยอยู่เสมอ ต้องไม่หยุดนิ่งเป็นเวลานาน โดยทั่วไปมาตรฐาน
ทุกเรื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบ หรือการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ
๒.๑.๑.๓ กำหนดให้เข้าใจได้ง่าย มาตรฐานที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปมักจะทำให้ความ
มุ่งหมายที่กำหนดไว้ไม่บรรลุผล
๒.๑.๑.๔ สามารถเปรียบเทียบได้ หน่วยที่ใช้เปรียบเทียบควรง่ายต่อการทำความเข้าใจ
และใช้ได้ทั่ว ๆ ไป และควรจะเป็นหน่วยที่ทุกคนในองค์การคุ้นเคย เพื่อป้องกันความขัดแย้ง หรือ
การเสื่อมคุณค่าของมาตรฐาน
๒.๑.๑.๕ มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง และคงที่
๒.๑.๑.๖ เป็นเรื่องกว้าง ๆ ครอบคลุมในทุกด้าน ของการปฏิบัติงานและยังต้องเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนในองค์การสามารถเข้าใจได้
๒.๑.๑.๗ รักษาทิศทางให้แน่นอน จะต้องมีการตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
เกิดผลการทำงานที่ดีและเพื่อปรับปรุงการทำงาน
๒.๑.๒ ประเภทของมาตรฐาน
มาตรฐานโดยทั่วไปมีการจัดแบ่งประเภทตามระบบสากลหลัก ๆ ออกเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
๒.๑.๒.๑ มาตรฐานแบบ De Jure Standard เป็นมาตรฐานที่ได้จากการพิจารณาหา
ข้อตกลงและเห็นพ้องร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยมีหน่วยงานสากลที่รับผิดชอบในการยกร่า ง
มาตรฐานนั้นและมีกระบวนการในการขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานที่จะออกมาจากสมาชิกในแต่ละ
ประเทศด้วยตัวอย่างของมาตรฐานประเภทนี้ ดังนี้

-๔๒.๑.๒.๑ (๑) มาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9000) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับ
การบริหาร งานคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้า
๒.๑.๒.๑ (๒) มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE)
๒.๑.๒.๑ (๓) มาตรฐานการจัดเรียงข้อมูลเอกสารสำหรับคอมพิวเตอร์และ
บนอินเตอร์เน็ต (American Standard Code for Information Interchange : ASCII)
๒.๑.๒.๒ มาตรฐาน De Facto Standard มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้เพื่อกิจกรรมเฉพาะในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ถึงแม้ว่ามาตรฐานดังกล่าวมิได้มีความเป็น
กลางในระดับนานาชาติ แต่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่ดีและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป
ซึ่งต่อมาเป็นที่ยอมรับกันหลากหลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นมาตรฐานที่ใช้ กัน
ภายในองค์กรหรือส่วนภูมิภาค เช่น การจัดทำมาตรฐานเพื่อจัดซื้อจัดจ้างหรือเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อใช้กันในระดับท้องถิ่น หรือภายในองค์กร ตัวอย่างของมาตรฐานประเภทนี้ ดังนี้
๒.๑.๒.๒ (๑) มาตรฐานการจัดเรียงตัวอักษรบนแป้นพิมพ์หรือ QWERTY
ซึ่งถูกคิดค้นและใช้งานเป็นครั้งแรกจากเครื่องพิมพ์ดีดของบริษัท E. Remington and Sons ในปี
พ.ศ.๒๔๑๖ โดยชื่อ QWERTY มีที่มาจากอักษรหกตัวแรกในบรรทัดบนสุดของแป้นพิมพ์ หลังจากนั้น
จึงได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปทั่วโลก
๒.๑.๒.๒ (๒) มาตรฐานสกุ ล ไฟล์ ส ำหรั บ ไฟล์ เ อกสารที่ ใ ช้ ง านกั น ทั่ ว ไป
หรือ DOC files ถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัท Microsoft ในปี พ.ศ.๒๕๔๐
๒.๑.๒.๒ (๓) มาตรฐานตั วแปลงสั ญญาณภาพ (HDMI หรื อ Display Port)
เป็นมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่มีปริมาณการรับ -ส่งข้อมูลในระดับต่ำ โดยเป็นมาตรฐาน
ที่ออกโดย Video Electronics Standards Association (VESA) ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานด้านเทคนิค
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.๑.๒.๒ (๔) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง สิ่งหรือ
เกณฑ์ ท างเทคนิ ค ที ่ ก ำหนดขึ ้ น สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ุ ต สาหกรรม โดยเกณฑ์ ท างเทคนิ ค นี ้ จ ะระบุ
คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต
ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็น เครื่องตัดสินว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่ โดยมีสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้กำหนด
๒.๒ มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์
ในการจัดทำมาตรฐานด้านซอฟต์แวร์ ได้ทำการศึกษามาตรฐานด้านซอฟต์แวร์สากล ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ดังนี้
๒.๒.๑ มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ (Capability Maturity Model
Integration : CMMI) เป็นต้นแบบของการวัดระดับวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่สถาบัน
Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ พั ฒ นาขึ้ น ให้ แ ก่ ก ระทรวงกลาโหมสหรั ฐ อเมริ ก า โดยหลั ก การกำหนดคุ ณ ภาพนั้ น ควบคุ ม
ผ่าน ๓ ปัจจัยหลัก คือ กระบวนการ บุคคล และเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนามาตรฐานของ CMMI

-๕จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการรวมถึงบุคคล และเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบในบางขั้นตอน สำหรับ
กระบวนการวัดผลนั้น แบ่งเป็น ๕ ระดับ (ภาพที่ ๒-๑) ดังนี้

ภาพที่ ๒-๑ แสดงการแบ่งระดับวุฒิภาวะ ๕ ระดับ
ที่มา https://www.iengineering.com
๒.๒.๑.๑ ระดับที่ ๑ ระดับเบื้องต้น (Initial) มีการทำงานที่ยังไม่เป็นระบบ การทำงาน
ต้องพึ่ง ผู้มีประสบการณ์เป็นหลัก
๒.๒.๑.๒ ระดับที่ ๒ ระดับบริหารจัดการ (Managed) มีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น
โดยการ นำหลักการจัดการโครงการมาใช้ในการบริหารงานของแต่ละโครงการ
๒.๒.๑.๓ ระดับที่ ๓ ระดับกำหนดมาตรฐาน (Defined) มีการจัดทำมาตรฐานการ
ทำงานของหน่วยงานขึ้น โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการดำเนินงานในระดับที่สอง ซึ่งการทำงานจะ
มีมาตรฐาน สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการดำเนินงานไว้
๒.๒.๑.๔ ระดับที่ ๔ ระดับการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitatively Managed) มีการ
นำงานทีจ่ ัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ จัดทำสถิติการดำเนินการ เพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่อง
๒.๒.๑.๕ ระดับที่ ๕ ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimizing) มีการดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและมีการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องเกิดขึ้น
๒.๒.๒ มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 29110)
เป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือกระบวนการสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่มีขนาดเล็ กโดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน
๒๕ คน จัดเป็นมาตรฐานที่สามารถลดต้นทุนในการบริหารและจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพ
การผลิตที่ยังไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน CMMI

-๖ISO/IEC 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุง ๒ กระบวนการ
หลัก คือ กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการด้าน
การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ซึ่งถูกออกแบบให้เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ ได้
ทั น ที แ บ่ ง ออกเป็ น ๔ ระดั บ ได้ แ ก่ Entry Profile, Basic Profile, Intermediate Profile และ
Advanced Profile (ภาพที่ ๒-๒) มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ระดับพื้นฐาน
(Basic Profile) เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่ในระดับของพื้นฐาน
ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินโครงการทั่วไป

Advanced Profile
Intermediate Profile
Basic Profile

Entry Profile
ภาพที่ ๒-๒ แสดงมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ๔ ระดับ
๒.๒.๓ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001)
เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information
Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง
การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่จะช่วย
ในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอลและเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๒.๓.๑ ขอบเขต (Scope)
๒.๒.๓.๒ ศัพท์เทคนิคและนิยาม (Terms and Definitions)
๒.๒.๓.๓ โครงสร้างของมาตรฐาน (Structure of Standard)
๒.๒.๓.๔ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง ลด/ โอนย้าย/ ยอมรับ
ความเสี่ยง (Risk Assessment and Treatment)
นอกจากนี ้ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ยั ง ประกอบไปด้ ว ยวงจรบริ ห ารจั ด การ
ความมั่นคงปลอดภัยตามขั้นตอน Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง
มาประกอบการพิจารณาหาวิธีการหรือมาตรการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และรักษาทรัพย์สิน
สารสนเทศที่มีค่าขององค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม (ภาพที่ ๒-๓)

-๗-

ภาพที่ ๒-๓ วงจรบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามขัน้ ตอน Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A)
ที่มา https://www.iso.org
๒.๒.๔ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 25010)
เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะมุ่งเน้นทางด้านระบบ
และ ความต้องการเชิงคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Requirements) รวมถึงการประเมินผล
คุ ณภาพของซอฟต์ แวร์ เนื ่ องจากเป็ นมาตรฐานที่ ม ี คุ ณลั กษณะทางด้ านคุ ณภาพที ่ เกี ่ยวกั บระบบ
หรือซอฟต์แวร์ และผลกระทบเชิงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ทำให้มาตรฐานสากลนี้มีคุณลักษณะ
ทางด้านคุณภาพที่สำคัญ คือ การกำหนดความต้องการ การวัดคุณภาพ และการประเมินผลที่ได้รับ
๒.๒.๔.๑ คุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality) หมายถึง ระดับที่ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้ โดยจะต้องมีคุณลักษณะ
หรือฟังก์ชันการทำงานครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก ำหนด ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะของซอฟต์ แ วร์ (Quality
Attributes) เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดระดับคุณภาพของซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010 โดยแต่ละ
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับความต้องการตามลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์
๒.๒.๔.๒ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งเป็น ๘ ด้าน ดังนี้
๒.๒.๔.๒ (๑) ด้านความเหมาะสมในการทำงาน (Functional Suitability)
๒.๒.๔.๒ (๒) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Efficiency)
๒.๒.๔.๒ (๓) ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability)
๒.๒.๔.๒ (๔) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
๒.๒.๔.๒ (๕) ด้านความปลอดภัย (Security)
๒.๒.๔.๒ (๖) ด้านการบำรุงรักษา (Maintainability)
๒.๒.๔.๒ (๗) ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ (Portability)
๒.๒.๔.๒ (๘) ด้านความเข้ากันได้ (Compatibility)

-๘จากการศึกษาและพิจารณามาตรฐานด้านซอฟต์แวร์ระดับสากลดังกล่าวข้ างต้นพบว่า
หลักมาตรฐาน ISO/IEC 25010 เป็นการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ ระดับสากลที่มีความเหมาะสม
ในการที่กองทัพอากาศจะนำมาใช้อ้างอิงในการจัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์ของ
กองทัพอากาศ โดยมีกรอบแนวคิด คือ เป็นมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นกรอบ
พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ซอฟต์แวร์พึงมี ซึ่งพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง การพัฒนา
การร่วมพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรูปแบบในการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้น
อยู่ภายใต้กระบวนการที่มีการยอมรับและรับรอง โดยศูนย์ซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ ได้นำกรอบ
การประเมินตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ทั้ง ๘ ด้าน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010 ดังกล่าวมาใช้
อ้างอิงในการจัดทำมาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

บทที่ ๓
การประเมินและการจัดประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมิน
เพื่อให้การประเมินซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐาน ได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมิน ว่าด้วยเครื่องมือการประเมิน ขั้นตอนในการประเมิน และการแปลงผลทางสถิติ พร้อมทั้ง
ทำการจัดประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์
ในกองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การประเมิน
การประเมิน เป็นกระบวนการพิจารณาและวัดคุณค่าของกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยการนำค่าที่วัดได้มาตีความอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
๓.๑.๑ เครื่องมือการประเมิน
เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ประเภทของเครื่องมือจะแตกต่างกันตามรูปแบบของวิธี การ
จัดเก็บ ข้อมูลในการวิเคราะห์ จำแนกประเภทได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินผลด้วยวิธี
สำรวจเป็นการวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล
๓.๑.๑.๒ แบบสัมภาษณ์ (Key Informant Interviews) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญที่มีจำนวนไม่มาก ประเด็นในการสัมภาษณ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
๓.๑.๑.๓ การสังเกต (Observation) อาจเป็นการสังเกต โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเป็นการสังเกตโดยตัวผู้ประเมินเอง วิธีการสั งเกตที่ใช้ในการวิจัยประเมินผล
มักเป็นการเข้าสังเกตโดยตรงแต่ไม่มีส่วนร่วม
๓.๑.๒ ขั้นตอนในการประเมิน
การประเมินมีขั้นตอนหลักที่สำคัญ ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๓.๑.๒.๑ กำหนดจุดประสงค์การประเมิน
๓.๑.๒.๒ กำหนดเกณฑ์เพื่อตีค่าข้อมูลที่ได้จากการวัด
๓.๑.๒.๓ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวัด
๓.๑.๒.๔ ประมวลและผสานข้อมูลต่าง ๆ ของรายการที่วัดได้
๓.๑.๒.๕ สรุปผลการประเมินโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
๓.๑.๓ การแปลงผลทางสถิติ
การแปลงผลทางสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินหลายขั้นตอน ตัวอย่าง
เช่น การคำนวณผลของตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายลักษณะกลุ่มที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบคำถามการวิจัยหรือสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การนำเสนอและสรุปผลการวิจัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินและสรุปผลการวิจัย ซึ่งจะต้องมี
ระดับการวัดของตัวแปร เป็นข้อมูลในการนำเสนอเพื่อสรุป สำหรับการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ได้ถูกต้องเหมาะสม จะแบ่งระดับการวัดค่าของข้อมูลเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

- ๑๐ ๓.๑.๓.๑ มาตรวัดระดับค่าของตัวแปร
แบ่งออกเป็น ๔ แบบ (ภาพที่ ๓-๑) ดังนี้
๓.๑.๓.๑ (๑) การวัดแบบแบ่งกลุ่ม (Nominal Scale)
การวัดข้อมูลในระดับนี้จะเป็นการเรียกชื่อ หรือจัดประเภท
แบ่งกลุ่มชนิดของสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น เช่น กลุ่มเลือด แบ่งเป็น A, B, AB, O และสถานภาพสมรส แบ่งเป็น
หม้าย โสด คู่ หย่า เป็นต้น
๓.๑.๓.๑ (๒) การกำหนดชนิดเรียงลำดับ (Ordinal Scale)
สามารถจัดเรียงข้อมูลได้ ว่ามากหรือน้อย สูงหรือต่ำ แต่ไม่สามารถ
บอกความแตกต่างระหว่างลำดับได้ว่าต่างกันปริมาณเท่าใด เช่น ความเจ็บปวด แบ่งเป็น ปวดมาก
ปานกลาง น้อย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง เป็นต้น
๓.๑.๓.๑ (๓) การกำหนดชนิดช่วง (Interval Scale)
สเกลการวัดที่กำหนดค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขในลักษณะ
ต่อเนื่อง สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละช่วงของตัวแปรได้ เช่น อุณหภูมิ, I.Q. และคะแนน
การปฏิบัติ เป็นต้น
๓.๑.๓.๑ (๔) การกำหนดอัตราส่วน (Ratio Scale)
สเกลการวัดที่กำหนดค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขในลักษณะ
ต่อเนื่องแต่แตกต่าง จากมาตอันตรภาค โดยไม่สามารถกำหนดให้มาตรวัดมีค่าต่ำกว่าศูนย์ได้ โดยที่
ความแตกต่างของระหว่างช่วงตัวแปรมีค่าเท่ากัน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง และความดันโลหิต เป็นต้น
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ภาพที่ ๓-๑ มาตรวัดระดับค่าของตัวแปร
๓.๑.๓.๒ ตัวแปรและข้อมูล
ตัวแปร (Variables) หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งที่สนใจศึกษา อาจวัดเป็น
ตั ว เลขเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น น้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง และอายุ เป็ น ต้ น หรื อ บอกคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพ
เช่น เพศ และสถานภาพสมรส เป็นต้น มีค่าที่แปรเปลี่ยนไปตามหน่วยตัวอย่างที่ศึกษา สำหรับ
ค่าที่เป็นตัวเลขหรือคุณลักษณะของตัวแปร เรียกว่า ข้อมูล (Data) โดยได้จากการสังเกต ชั่ง ตวง วัด

- ๑๑ นับ หรือสอบถามจากหน่วยตัวอย่างที่ศึกษา โดยหน่วยที่ศึกษาอาจเป็น คน สัตว์ พืช และสิ่งของ
เมื่อหน่วยศึกษามีลักษณะที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จึงแตกต่างกัน เรียกคุณลักษณะหรือค่าที่แตกต่าง
กันว่า ตัวแปร เช่น เพศ แบ่งเป็น เพศหญิงและเพศชาย กลุ่มเลือด แบ่งเป็น กลุ่มเลือด A, B, AB
และ O น้ำหนักที่แตกต่างกัน ส่วนสูงที่แตกต่างกัน และคุณภาพที่แตกต่างกัน เป็นต้น โดยประเภท
ของตัวแปรแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๓.๒ (๑) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) หรือตัวแปร
แจงนับ (Categorical Variable) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพของหน่วยสัง เกต
โดยบ่งบอกหรือบรรยาย ลักษณะของตัวแปรนั้น เช่น ตัวแปรสถานภาพสมรส จะแสดงลักษณะ โสด
คู่ หม้าย หย่า และแยกตัวแปรเพศ จะแสดงลักษณะเพศชาย เพศหญิง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องทำกา ร
แจงข้อมูลออกตามคุณลักษณะเป็นกลุ่ม หรื อ พวกที่มีลักษณะเหมือนกันก่อน แล้ วค่อยนับความถี่
ออกมาเป็นจำนวน จึงเรียกว่าตัวแปรแจงนับ จะสรุปลักษณะของตัวแปรแบบนี้ โดยการแจกแจง
ความถี่เป็นจำนวน เช่น คำนวณค่าสัดส่วน (Proportion) ค่าร้อยละ (Percentage) หรือ ค่าอัตรา (Rate)
อัตราส่วน (Ratio) เป็นต้น
๓.๑.๓.๒ (๒) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) หรือตัวแปร
ต่อเนื่อง (Continuous Variable) หมายถึง ตัวแปรที่แสดงลักษณะของหน่วยสังเกตออกมาเป็น
ตัวเลข ที่บอกขนาด หรือ ปริมาณได้ เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และระดับความดันโลหิต เป็นต้น
ตัวแปรเชิงปริมาณได้จากการชั่ง ตวง วัด หรือนับ จะสรุปลักษณะของตัวแปรแบบนี้ โดยการคำนวณ
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และค่าการกระจายของข้อมูล อาจจัดกลุ่มตัวแปรเหล่านี้เป็นช่วง
แล้วค่อยแจกแจงความถี่ คำนวณค่าสัดส่วน ค่าร้อยละ หรือ ค่าอัตรา
๓.๑.๓.๓ เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน หมายถึง เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยใช้คะแนนหรือเกณฑ์ตัวเลขในการตัดสินใจนั้น ถ้าการวัดผลมีความแม่นยำ เกณฑ์การตัดสินใจ
จะมี ค วามชั ด เจน ผู ้ ต ั ด สิ น มี ค วามรู้ ท ี่ เ พีย งพอ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจก็ จะมีผ ลลั พ ธ์ ต รงกั น แต่ ถ้ า
เกณฑ์การตัดสินไม่ชัดเจนพอ ผู้ตัดสินก็จะประเมินผลลัพธ์ที่มีความคลาดเคลื่อน แสดงให้เห็นถึง
การขาดมาตรฐานในการประเมิน ซึ่งผลการประเมินจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งทางลบและทางบวก
๓.๑.๓.๓ (๑) ตัวเลขที่ได้จากการวัดผลทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง
หรือระยะทาง เป็นต้น สามารถให้ค่าความแม่นยำระดับใดก็ได้ เพราะเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน
๓.๑.๓.๓ (๒) ตัวเลขที่ได้จากการวัดเชิงจิตวิทยา เช่น เจตคติ คุณธรรม และ
ความคิดเห็น เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่ามักเป็นแบบสอบถาม ไม่สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ
ค่าที่วัดได้ จึงเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า มาตราประมาณค่า ( Rating Scale)
โดยระดับของมาตรฐานประมาณค่าที่นิยมใช้ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๓-๑

- ๑๒ ตารางที่ ๓-๑ มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การประเมิน
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

๓.๑.๓.๔ การจัดลำดับความสำคัญ
การจัดลำดับความสำคัญ คือ การใช้เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับงานจำแนก
ความสำคัญ เช่น MoSCoW Method เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและจัดลำดับความสำคัญ
ขององค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์และใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งลำดับ
การจำแนกความสำคัญออกเป็น ดังนี้
๓.๑.๓.๔ (๑) องค์ประกอบที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี หรือ Must have และ
ไม่สามารถต่อรองได้ หากขาดองค์ประกอบนี้ไปจะส่งผลหรือสร้างความเสียหายที่สำคัญอย่างยิ่ง
๓.๑.๓.๔ (๒) องค์ประกอบที่จำเป็นต้องมี หรือ Should have และจะช่วย
เพิ่มคุณค่าอย่างมาก แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่หากขาดไปจะสร้างความเสียหายร้ายแรง
๓.๑.๓.๔ (๓) องค์ประกอบที่หากมีก็จะช่วยเพิ่มคุณค่า หรือ Could have
ได้บ้าง และมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหากขาดองค์ประกอบเหล่านี้ไป
๓.๑.๓.๔ (๔) องค์ ป ระกอบที่ ยั ง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี หรื อ Will not have
ในภาพรวมขณะนี้ โดยอาจยังไม่มีความสำคัญในช่วงของการดำเนินงานในห้วงเวลาดังกล่าวมากนัก
แต่หากเวลาผ่านไปอาจพิจารณาองค์ประกอบนี้มาใช้เพิม่ เติมได้
๓.๒ การจัดประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมิน
ในการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ กำหนดให้มีการจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ตามรูปแบบ
การประเมินออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๒.๑ ซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ (Combat Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในด้านกำลังรบ
โดยมีชนั้ ความลับทั้งในส่วนการปฏิบัติการและข้อมูล มีตัวอย่างซอฟต์แวร์ในหมวดนี้ ดังนี้
๓.๒.๑.๑ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL)
๓.๒.๑.๒ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
๓.๒.๒ ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ (Semi-Combat Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งาน
กับข้อมูลเชิงละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธการ ตลอดจน
ข้อมูลที่มีความสำคัญ หรือมีชั้นความลับ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่มีการนำข้อมูลไปใช้กับระบบสารสนเทศ
ด้านการรบ ซึ่งจัดเป็นซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศหลักของกองทัพอากาศ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการ
ด้านการเงิน ด้านกำลังพล และด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างซอฟต์แวร์ในหมวดนี้ ดังนี้
๓.๒.๒.๑ ระบบสารสนเทศด้ า นการส่ ง กำลั ง บำรุ ง ของกองทั พ อากาศ (Logistic
Management Information System : LMIS) เป็นระบบที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

- ๑๓ คลังพัสดุ การส่งซ่อม หรือแจ้งซ่อมต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบสภาพภาพของยุทธภัณฑ์ หรือ
ครุภัณฑ์ของสายงานต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
๓.๒.๒.๒ ระบบการบริ ห ารงานด้ า นกำลั ง พลกองทั พ อากาศ (Human Resource
Information System : HRIS) เป็ น ระบบที ่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การกำลั ง พลของกองทั พ อากาศ
บนพื้นฐานของการบริหารจัดการเป็นวงรอบกำลังพล
๓.๒.๓ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทสนั บสนุน ทั ่ว ไป (Support Software) เป็ น ซอฟต์ แวร์ ประเภท
สนับสนุน ที่มีหน้าที่สนับสนุนการใช้งานทั่วไปของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ (Website) อีเมล (e-Mail)
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และโปรแกรมการทำงานแบบอเนกประสงค์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีตัวอย่าง
ซอฟต์แวร์ในหมวดนี้ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)
เป็นซอฟต์แวร์ส ำหรั บ จั ด การงานประเภทเอกสาร ตารางข้ อ มู ล การนำเสนอข้ อ มู ล การจั ด การ
อีเมล (e-Mail) การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database) และการจัดการอื่น ๆ สำหรับสำนักงาน
๓.๒.๓.๒ ระบบเว็บไซต์กองทัพอากาศ เป็นระบบสำหรับนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และนำเสนอเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

บทที่ ๔
มาตรฐานการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ในการประเมินซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน กำหนดให้มีการพิจารณาถึงคุณลักษณะของ
ซอฟต์แวร์และแนวทางที่ใช้ในการประเมิน โดยจัดแบ่งวิธีการประเมินซอฟต์แวร์ออกเป็น ๒ ส่วน
ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ภาคบังคับและการประเมิน คุณภาพของซอฟต์แวร์
โดยรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และแนวทางที่ใช้ในการประเมิน
การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์จะอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ว่าด้วยคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ทั้ง ๘ ด้าน
จากโมเดลการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010 โดยมีคำอธิบายและ
แนวทางการประเมิน ดังนี้
๔.๑.๑ ด้านความเหมาะสมในการทำงาน (Functional Suitability)
ประกอบด้วยการประเมิน ๓ แบบ ดังนี้
๔.๑.๑.๑ ความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน (Functional Completeness)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามวัตถุประสงค์
แนวทางการประเมิน ตรวจสอบภาพรวมฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๔.๑.๑.๒ ความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน (Functional Correctness)
คำอธิบาย ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ถูกต้องตาม
ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินกำหนดรายการฟังก์ชันการทำงาน (Check List)
ทั้งหมดของซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานทั้งในองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
เพื่อทำการทดสอบ โดยแต่ละฟังก์ชันจะต้องสามารถทำงานได้ถูกต้องตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
๔.๑.๑.๓ ความเหมาะสมของฟังก์ชันการทำงาน (Functional Appropriateness)
คำอธิบาย ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ อำนวยความสะดวกในการทำให้
ผู้ใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในขั้นตอนที่จำเป็น
แนวทางการประเมิน จากรายการฟังก์ชันการทำงาน (Check List) ทั้งหมดของ
ซอฟต์แวร์ แต่ละฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในขั้นตอนที่จำเป็นและ
กระชับตามการพิจารณาของผู้ประเมิน
๔.๑.๒ ด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Efficiency)
ประกอบด้วยการประเมิน ๓ แบบ ดังนี้
๔.๑.๒.๑ เวลาตอบสนอง (Time-Behavior)
คำอธิ บ าย เวลาที่ ใ ช้ ใ นการตอบสนองต่ อ ฟั ง ก์ ชั น การทำงานหนึ่ ง ๆ
ในสภาพแวดล้อมปกติ

- ๑๕ แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินแบ่งประเภทซอฟต์แวร์ ออกเป็น ๒ ประเภท
โดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของซอฟต์แวร์ ดังนี้
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเครือข่าย (Online) ทำการประเมินในด้านความเร็ว
ในการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ (Page Speed) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Light House,
Uptrends และ GTMetrix เป็นต้น
- ซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยไม่ใช้เครือข่าย (Offline) ทำการประเมินในด้าน
ความเร็วในการตอบสนองของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ (CPU) โดยใช้เครื่องมือ เช่น
CPU Speed Professional เป็นต้น
๔.๑.๒.๒ การจัดการทรัพยากร (Resource Utilization)
คำอธิบาย ความเหมาะสมของปริ ม าณและประเภทของทรั พ ยากรที ่ ใ ช้
ในการทำงาน เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น มีการใช้ JavaScript หรือ CSS มากเกินความจำเป็นหรือไม่
และ แอปพลิเคชัน ใช้พื้นที่หน่วยความจำหลัก (RAM) มากเกินความจำเป็นหรือไม่
แนวทางการประเมิน จากการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ ผู้ประเมินจะใช้
เครื่องมือในการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของซอฟต์แวร์ ดังนี้
- ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ ง านบนเครื อ ข่ า ย (Online) ทำการประเมิ น ในด้ า น
การจัดการลำดับไฟล์และสคริปต์ของเว็บไซต์ (Render-Blocking Resources) การไหลเวียนข้อมูล
ในระบบเครือข่าย (Network Traffic) และ ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Bandwidth) โดยใช้เครื่องมือ
เช่น Chrome DevTools และ NetFlow Analyzer เป็นต้น
- ซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยไม่ใช้เครือข่าย (Offline) ทำการประเมินในด้าน
การใช้งานทรัพยากรหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ (CPU) หน่วยความจำ (Memory)
โดยใช้เครื่องมือ เช่น Task Manager และ Activity Monitor เป็นต้น
๔.๑.๒.๓ ปริมาณการรองรับ (Capacity)
คำอธิ บ าย ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ใ นการรองรั บ ข้ อ มู ล ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หรือผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน ตามวัตถุประสงค์
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินสังเกตปริมาณการใช้งานที่ซอฟต์แวร์รองรับ
โดยซอฟต์แวร์จะต้องสามารถรองรับการใช้งานทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งาน ปริมาณข้อมูล ตามที่
ซอฟต์แวร์นั้นกล่าวอ้าง หรือตามวัตถุประสงค์การใช้งานของซอฟต์แวร์
๔.๑.๓ ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability)
ประกอบด้วยการประเมิน ๖ แบบ ดังนี้
๔.๑.๓.๑ การตอบสนองการใช้งานที่สังเกตได้ (Appropriateness Recognizability)
คำอธิบาย ระดับการตอบสนองของฟังก์ชัน ที่ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่า
การส่งคำสั่งมีการตอบสนองที่รวดเร็วและตรงกับผลลัพธ์ความต้องการ
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทำการประเมินฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
ว่ามีระดับการตอบสนองที่น่าพึงพอใจ

- ๑๖ ๔.๑.๓.๒ ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน (Learnability)
คำอธิบาย ระดับความง่ายในการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ เมื่อซอฟต์แวร์
ถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานทั่วไปที่มีประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์อื่น
สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาด และพึงพอใจใน
การใช้งาน
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ โดยการกำหนด
ภาระงานเป้าหมายเพื่อพิจารณาอุปสรรคการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ตามภาระ
งานเป้าหมายนั้น
๔.๑.๓.๓ ความง่ายในการเรียกใช้งาน (Operability)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกในการเรียกใช้งานปกติโดยไม่ต้องมี
การตั้งค่า หรือการติดตั้งที่ยุ่งยากซับซ้อน
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์โดยการกำหนด
ภาระงานเป้าหมาย เพื่อพิจารณาอุปสรรคการเรียกใช้งานฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์
ตามภาระงานเป้าหมายนั้น
๔.๑.๓.๔ การป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน (User Error Protection)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์ช่วยป้องกัน และแจ้งเตือนผู้ใช้งานอันอาจเกิดจาก
การส่งคำสั่งผิดพลาด หรือทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ยังไม่มีความชำนาญพอ
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ โดยการกำหนด
การใช้งานที่มีความเสี่ยง ทดสอบพฤติกรรมการใช้งานหลากหลายรูปแบบเพื่อพิจารณาความสามารถ
ของซอฟต์แวร์ในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด
๔.๑.๓.๕ การให้ความรูส้ ึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Aesthetics)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ ใช้ หรือหน้าต่างการ
ใช้งานได้สวยงาม เหมาะสม รวมถึงมีการใช้สี รูปแบบอักษร และการใช้สัญลักษณ์เป็นไปตามแบบสากล
มีคุณสมบัติที่ทำให้การควบคุมและใช้งานได้ง่าย ตัวอย่าง โปรแกรมการจัดการเอกสาร มีสัญลักษณ์
เป็นทางลัด ในการเข้าถึงฟังก์ชัน การทำงาน โดยเมื่อผู้ใช้งานเห็นสัญลักษณ์แล้ว สามารถคาดเดา
การทำงานได้ เช่น สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดลองใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อพิจารณาส่วน
ติดต่อประสานผู้ใช้ โดยอ้างอิงการใช้สี รูปแบบอักษร และการใช้สัญลักษณ์ต้องเป็นไปตามแบบสากล
๔.๑.๓.๖ การเข้าถึง (Accessibility)
คำอธิบาย ความสามารถของซอฟต์แวร์ เมื่อถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานที่หลากหลาย
ในขอบเขต ลักษณะการใช้งานแต่ยังสามารถใช้งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น ช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน และอาชีพการงานที่แตกต่างกัน เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู ้ ป ระเมิ น สุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ท ดลองใช้ ง านซอฟต์ แ วร์
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ การใช้งาน โดยกำหนดภาระงานและสังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่
เริ่มใช้งาน อุปสรรคในระหว่างดำเนินงาน จนสำเร็จภาระงานนั้น

- ๑๗ ๔.๑.๔ ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ประกอบด้วยการประเมิน ๔ แบบ ดังนี้
๔.๑.๔.๑ ความเสถียร (Maturity)
คำอธิบาย ระดับความมีเสถียรภาพของซอฟต์แวร์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ปกติอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรม Microsoft Word เมื่อผู้ใช้งาน
ทำการบันทึกไฟล์เอกสาร จำนวน ๑๐ ครั้ง สามารถบันทึกเอกสารได้ทั้ง ๑๐ ครั้ง ไม่เกิดข้อผิดพลาด
คิดเป็นระดับความมีเสถียรภาพร้อยละ ๑๐๐
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบใช้งานซอฟต์แวร์ โดยการทำภาระงาน
ในฟังก์ชันซ้ำ ๆ เพื่อพิจารณาถึงความมีเสถียรภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของฟังก์ชันการทำงาน
๔.๑.๔.๒ ความพร้อมใช้งาน (Availability)
คำอธิบาย ระดับความพร้อมใช้ ง านของซอฟต์แ วร์ โดยอ้างอิง จากเวลา
ใช้ ง านระบบ (Uptime) ต่ อ เวลาใช้ ง านทั ้ ง หมด (Uptime + Downtime) ตั ว อย่ า งเช่ น ใช้ ง าน
โปรแกรมจัดการเอกสารเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง พบว่า ระบบเกิดล้มเหลวเป็นเวลา ๖ นาที (Downtime)
จะได้ว่า ความพร้อมใช้งานเท่ากับ (เวลาใช้งานระบบ) / (เวลาใช้งานทั้งหมด) ซึ่งเท่ากับ ๕๔ นาที /
๖๐ นาที มีค่าเท่ากับ ๐.๙ หรือร้อยละ ๙๐
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม (ควรมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง) เมื่อระบบเกิ ด เหตุ ขั ดข้อ งบั นทึ ก เวลาตั ้ งแต่ เริ ่มขั ด ข้ อ ง
จนสามารถกลับมาทำงานได้
๔.๑.๔.๓ ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (Fault Tolerance)
คำอธิบาย ระดับความทนทานของซอฟต์แวร์ที่ยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
หากเกิดข้อผิดพลาดจากโปรแกรมบางส่วน
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยสร้าง
สถานการณ์จำลองให้โปรแกรมบางส่วนเกิดเหตุขัดข้อง หรือทำงานเกินขีดความสามารถ เพื่อพิจารณา
ความทนทานของซอฟต์แวร์
๔.๑.๔.๔ การกู้คืน (Recoverability)
คำอธิบาย ระดับความสามารถของซอฟต์แวร์ที่จะสามารถทำการฟื ้ น ฟู
ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้อง หรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ และปัญหาอื่น
ที่คล้ายกัน ตัวอย่าง เครื่องมือสร้างและแก้ไขเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Google Spreadsheet)
เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อ โปรแกรมไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ แต่เมื่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ถูกเชื่อมต่ออีกครั้ง โปรแกรมสามารถกลับมาทำงานได้ตามเดิม โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้อง
ดำเนินการใด ๆ แต่บางโปรแกรมผู้ใช้งานอาจจะต้องสั่งให้หน้าจอแสดงผลใหม่ (Refresh)
แนวทางการประเมิน ผู้ ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยสร้าง
สถานการณ์ จำลอง ให้เกิดข้อขัดข้องที่จะส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์และทำการแก้ไขข้อขัดข้องนั้น
เพื่อพิจารณาความสามารถของซอฟต์แวร์ในการฟื้นฟูระบบให้กลับมาทำงาน
๔.๑.๕ ด้านความปลอดภัย (Security)
ประกอบด้วยการประเมิน ๕ แบบ ดังนี้

- ๑๘ ๔.๑.๕.๑ การรักษาความลับ (Confidentiality)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์มีระบบการเข้าถึงและเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ
อนุญาต เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน และการให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยทดสอบ
การเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต เพื่อพิจารณาระบบการป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
๔.๑.๕.๒ ความถูกต้อง (Integrity)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไของค์ประกอบ หรือข้อมูลต่าง ๆ ภายในซอฟต์แวร์
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยจำลอง
การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต เพื่อพิจารณาระบบการป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต
๔.๑.๕.๓ การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์มีระบบที่สามารถป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
โดยสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้งาน เป็นเจ้าของการกระทำ ตัวอย่าง นาย ก และนาย ข
ใช้โปรแกรมร่วมกัน นาย ก มีการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม เมื่อนาย ข มาใช้งานเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล นาย ข สามารถทำการตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่านาย ก เป็นผู้ทำการแก้ไขข้อมูล
แนวทางการประเมิน ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยจำลอง
เหตุการณ์ให้ผู้อื่นแก้ไขข้อมูล ผู้ประเมินทำการตรวจสอบหาเจ้าของการกระทำ เพื่อพิจารณาระบบ
การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
๔.๑.๕.๔ ความโปร่งใส (Accountability)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อน
หน้าได้ เช่น ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) และการเก็บประวัติการใช้งาน (History)
เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู ้ ประเมินทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยการ
จำลองเหตุการณ์ ใช้งานซอฟต์แวร์และทำการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณา
ระบบการติดตามร่องรอยการใช้งาน
๔.๑.๕.๕ การยืนยันตัวตน (Authenticity)
คำอธิบาย ซอฟต์ แ วร์ ม ี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที ่ ส ามารถยื น ยั น
ความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง เช่น รหัสผ่าน บัตรประจำตัวประชาชน การพิสูจน์ตัวตน
ด้วยลักษณะทางชีวภาพ ได้แก่ การตรวจลายนิ้วมือหรือลายม่านตา การยืนยันตัวตนผ่านอีเมล (Email
Confirmation) เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู ้ ประเมิ นทดสอบการทำงานของซอฟต์ แวร์ โดยการ
จำลองเหตุการณ์ใช้งานซอฟต์แวร์ ทำการตรวจสอบความสามารถของซอฟต์แวร์ในส่วนของการยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้งาน เช่น การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการกู้คืนรหัสผ่าน เป็นต้น
๔.๑.๖ ด้านการบำรุงรักษา
ประกอบด้วยการประเมิน ๕ แบบ ดังนี้

- ๑๙ ๔.๑.๖.๑ ความไม่ขึ้นต่อกัน (Modularity)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์มีการเขียนและออกแบบแต่ละองค์ประกอบ (Component)
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และเมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใด จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหรือ
องค์ประกอบอื่น
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทำการตรวจสอบโครงสร้างการเขียนและ
ออกแบบซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 29110
๔.๑.๖.๒ ความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำ (Reusability)
คำอธิบาย ความสามารถของซอฟต์แวร์ ที่มีทรัพย์สิน (Asset) หรือองค์ประกอบ
อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้ เช่น การนำข้อมูลบางส่วนของแผนที่
จาก Google ไปใช้ในโปรแกรมอื่น เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทำการทดสอบ โดยนำทรัพย์สินหรือองค์ประกอบ
ของซอฟต์แวร์ไปใช้งานในระบบอื่น ที่มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกันตามลักษณะการใช้งาน
๔.๑.๖.๓ ความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน (Analyzability)
คำอธิบาย ซอฟต์ แ วร์ ข องผู ้ ร ั บ การประเมิ น มี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ต รวจสอบ
ผลกระทบโดยรวมของซอฟต์แวร์ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทำการทดสอบเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์
ระบบเพื ่ อ พิ จ ารณาความสามารถในการตรวจสอบผลกระทบที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น กั บ ระบบ เมื ่ อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยน เช่น ระบบแจ้งเตือนการปรับปรุง เป็นต้น
๔.๑.๖.๔ ความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน (Modifiability)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์สามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยน เพื่อทำให้คุณภาพ
โดยรวมของซอฟต์แ วร์ดีขึ้น และมีการเก็บชุดซอฟต์แวร์ก่อนหน้าการปรับเปลี่ยนไว้ ( Backup
Version)
แนวทางการประเมิน แบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
- ซอฟต์แวร์สร้างใหม่ผู้ประเมินทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่า ซอฟต์แวร์
สามารถทำการแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้
- ซอฟต์แวร์พัฒนาต่อยอด ผู้ประเมินทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่า
ซอฟต์แวร์หลังจากทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้ว มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีการเก็บชุดซอฟต์แวร์ก่อนหน้าไว้
๔.๑.๖.๕ ความสามารถในการทดสอบ (Testability)
คำอธิบาย ระดับความสามารถในการสร้างการทดสอบแต่ละความต้องการ
หลักหรือฟังก์ชันหลักของซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยทั่วไปในด้านการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จำต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (Environment) อยู่ตลอด เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่ซอฟต์แวร์ใช้งาน
หรือฮาร์ดแวร์ที่รองรับมีการพัฒนาให้ ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์จะสามารถ
ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์จึงต้องสามารถสร้าง
รูปแบบการทดสอบได้

- ๒๐ แนวทางการประเมิน ผู้ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ จำลองเหตุการณ์ในการ
ทดสอบความต้องการหลักของซอฟต์แวร์ เพื่อพิจารณาถึงความยากง่ายในการทดสอบ ดังตัวอย่าง
ความต้องการหลักของระบบจัดประชุมทางไกล มีฟังก์ชันความต้องการหลัก ดังนี้
- ความต้องการที่ ๑ ระบบต้องสามารถดึงข้อมูล ยศ-ชื่อ-สกุล จากฐานข้อมูล
กำลังพลกองทัพอากาศ โดยอ้างอิงจากการเข้าสู่ระบบ ด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ
- ความต้องการที่ ๒ ระบบต้องสามารถพูดคุยตอบสนองได้ตามเวลาจริง (RealTime)
จากตัวอย่างความต้องการ จะเห็นได้ว่าความต้องการที่ ๑ สามารถทำการทดสอบได้ง่าย
กว่าความต้องการที่ ๒ เนื่องจากใช้ผู้ทดสอบเพียงคนเดียว ส่วนความต้องการที่ ๒ จำเป็นต้องใช้
ผู้ทดสอบหลายคน อีกทั้งต้องอยู่คนละสถานที่ในระยะไกล
๔.๑.๗ ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้
ประกอบด้วยการประเมิน ๓ แบบ ดังนี้
๔.๑.๗.๑ การบูรณาการ (Adaptability)
คำอธิบาย ซอฟต์ แ วร์ ม ี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการใช้ ง านสามารถใช้ ง านได้
ในอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
แนวทางการประเมิน ผู้ทำการประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยแบ่ง
การทดสอบออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้
- ทดสอบการใช้งานในอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และ
ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
- ทดสอบการใช้ ง านในสภาพแวดล้ อ มที่ ห ลากหลาย เช่ น ใช้ ง านบน
ระบบปฏิบัติการ Windows และใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux เป็นต้น
๔.๑.๗.๒ การติดตั้ง (Installability)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อม
ที่กำหนด
แนวทางการประเมิน ผู้ทำการประเมิ นทดสอบการติดตั้งและถอนการติ ดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ โดยแบ่งการทดสอบเป็น ๒ ด้าน ดังนี้
- ทดสอบการติดตั้งในอุปกรณ์ที่กำหนด เช่น กำหนดให้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
และกำหนดให้ติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
- ทดสอบการติ ดตั ้ งในสภาพแวดล้ อมที ่ กำหนด เช่ น กำหนดให้ ต ิ ดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ Windows และกำหนดให้ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux เป็นต้น
๔.๑.๗.๓ การทดแทน (Replaceability)
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย และทดแทนการ
ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในการทำงาน เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (Line) สามารถส่งข้อมูลและปรับแต่ง
รูปภาพได้ เป็นต้น
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยการกำหนด
ภาระงานและพิจารณาว่าฟังก์ชันการทำงานใดบ้างที่สามารถทดแทนความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์
อื่นเพิ่มเติม

- ๒๑ ๔.๑.๘ ด้านความเข้ากันได้
ประกอบด้วยการประเมิน ๒ แบบ ดังนี้
๔.๑.๘.๑ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Coexistence)
คำอธิบาย ซอฟต์ แ วร์ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั บ ซอฟต์ แ วร์ อ ื ่ น โดยไม่ ส ร้ า ง
ผลกระทบและความเสียหาย
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ พร้อมกับเปิด
การใช้งานซอฟต์แวร์อื่น ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันโดยที่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการทดสอบนั้นจะต้อง
ใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นได้ ในขณะที่เปิดการใช้งานซอฟต์แวร์อื่นร่วมอยู่ด้วย และไม่ทำให้ซอฟต์แวร์อื่น
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
๔.๑.๘.๒ การทำงานร่วมกัน (Interoperability)
คำอธิบาย ซอฟต์ แ วร์ ส ามารถแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล หรื อ องค์ ป ระกอบกั บ
ซอฟต์แวร์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกตามสภาวะการใช้งานได้
แนวทางการประเมิน ผู้ประเมินทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยทดลองเปิด
ฟั งก์ ช ั นการใช้ ง านต่ า ง ๆ ที ่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล เชื ่ อ มต่ อ หรื อ นำไปใช้ ง านต่ อ
ในซอฟต์แวร์อื่น โดยพ่วงต่ออุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น การต่อพ่วงกล้องวงจรปิด การเชื่อมต่อหูฟัง และการแนบไฟล์ เป็นต้น
โดยคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ทั้ง ๘ ด้าน และการประเมินภายในแต่ละด้านมีรายละเอียด
ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑
ตารางที่ ๔-๑ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน ๘ ด้าน
ลำดับ

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน

๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

ด้านความเหมาะสมในการทำงาน
ความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน
ความเหมาะสมของฟังก์ชันการทำงาน
ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
เวลาตอบสนอง
การจัดการทรัพยากร
ปริมาณการรองรับ
ด้านความยากง่ายในการใช้งาน
การตอบสนองการใช้งานที่สังเกตได้
ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน
ความง่ายในการเรียกใช้งาน
การป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
การให้ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งาน
การเข้าถึง

- ๒๒ ตารางที่ ๔-๑ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน ๘ ด้าน (ต่อ)
ลำดับ
๔

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๘
๘.๑
๘.๒

ด้านความน่าเชื่อถือ
ความเสถียร
ความพร้อมใช้งาน
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้
การกู้คืน
ด้านความปลอดภัย
การรักษาความลับ
ความถูกต้อง
การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
การยืนยันตัวตน
ด้านการบำรุงรักษา
ความไม่ขึ้นต่อกัน
ความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำ
ความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน
ความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ความสามารถในการทดสอบ
ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้
การบูรณาการ
การติดตั้ง
การทดแทน
ด้านความเข้ากันได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การทำงานร่วมกัน

๔.๒ วิธีการประเมินซอฟต์แวร์
วิธีการประเมินซอฟต์แวร์แบ่งขั้นตอนการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ภาคบังคับ และการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑ การประเมินคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ภาคบังคับ
ในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของซอฟต์ แ วร์ ภ าคบั ง คั บ นั ้ น ใช้ ว ิ ธี แ บ่ ง ประเภทของ
ซอฟต์แวร์ตามรูปแบบการประเมิน มีขั้นตอนการประเมินและเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีความสำคัญ
และจำเป็นที่จะต้องผ่าน คือ เกณฑ์คุณลักษณะภาคบังคับหรือ Must Have โดยหากซอฟต์แวร์แต่ละ
ประเภท ไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะภาคบังคับของประเภทนั้น ๆ จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และจะไม่
ทำการประเมินในขั้นตอนการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวมต่อไป โดยมีเกณฑ์คุณลักษณะ
ภาคบังคับแยกตามประเภทของซอฟต์แวร์ ดังนี้

- ๒๓ ๔.๒.๑.๑ ซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ (Combat Software) ซึ่งใช้งานด้านยุทธการ
เป็นหลัก จะต้องผ่านเกณฑ์คุณลักษณะภาคบังคับในเกณฑ์ขั้นต่ำจำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความ
สมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน ด้านความเสถียร ด้านการรักษาความลับ และด้านความถูกต้องตาม
สิทธิผู้ใช้งาน เท่านั้น ถึงจะผ่านการพิจารณาและการประเมินในขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑.๑ (๑) ด้ า นความสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ชั น การทำงาน (Functional
Completeness)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการขั้นต่ำของผู้ใช้งาน ได้อย่างครบถ้วน
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานตามความต้องการขั้นต่ำ
ของผู้ใช้งานได้
๔.๒.๑.๑ (๒) ด้านความเสถียร (Maturity)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
ราบรื่น ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อการทำงาน
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ ไม่สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างราบรื่น เกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมาก
๔.๒.๑.๑ (๓) ด้านการรักษาความลับ (Confidentiality)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์ แ วร์ ม ี ร ะบบการเข้ า ถึ ง และเปิ ด เข้ า ใช้ ง านได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาต
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงและเปิดเข้าใช้
งานได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
๔.๒.๑.๑ (๔) ด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน (Integrity)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์
โดยคุ ณ ลั ก ษณะภาคบัง คั บ และเกณฑ์ ในการพิ จารณาซอฟต์ แวร์ ป ระเภทยุ ทธการ
มีรายละเอียด ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒
ตารางที่ ๔-๒ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ
ลำดับ
๑
๒

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ด้านความเสถียร

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

- ๒๔ ตารางที่ ๔-๒ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ (ต่อ)
ลำดับ
๓
๔

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ด้านการรักษาความลับ
ด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน

๔.๒.๑.๒ ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ (Semi-Combat Software) จะต้องผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะภาคบังคับในเกณฑ์ขั้นต่ำ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชัน
การทำงาน ด้านการรักษาความลับ และด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน ถึงจะผ่านการพิจารณา
และทำการประเมินในขั้นตอนต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑.๒ (๑) ด้ า นความสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ชั น การทำงาน (Functional
Completeness)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการขั้นต่ำของผู้ใช้งาน ได้อย่างครบถ้วน
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานตามความต้องการขั้นต่ำ
ของผู้ใช้งาน
๔.๒.๑.๒ (๒) ด้านการรักษาความลับ (Confidentiality)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์ แ วร์ม ีร ะบบการเข้ า ถึ ง และเปิด เข้า ใช้ ง านได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาต
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงและเปิดเข้าใช้
งานได้โดยผู้ที่ไม่ได้รบั อนุญาต
๔.๒.๑.๒ (๓) ด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน (Integrity)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบ หรือข้อมูลต่าง ๆ ภายในซอฟต์แวร์
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาต
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบ หรือข้อมูลต่าง ๆ ภายในซอฟต์แวร์
โดยคุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ
มีรายละเอียดในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓
ตารางที่ ๔-๓ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ
ลำดับ
๑
๒
๓

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ด้านการรักษาความลับ
ด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

- ๒๕ ๔.๒.๑.๓ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทสนั บ สนุ น ทั่ ว ไป (Support Software) จะต้ อ งผ่ า น
เกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะภาคบั ง คั บ ในเกณฑ์ ขั้ น ต่ ำ ได้ แ ก่ ด้ า นความสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ชั น การทำงาน
จึง จะผ่ านการพิจารณา และเข้าสู่ การประเมินในขั้น ตอนต่ อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑.๓ (๑) ด้ า นความสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ชั น การทำงาน (Functional
Completeness)
เกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่าน : ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามได้ตรงตาม
ความต้องการขั้นต่ำของผู้ใช้งาน ได้อย่างครบถ้วน
ไม่ผ่าน : ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานตามความต้องการขั้นต่ำ
ของผู้ใช้งาน
โดยคุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป
มีรายละเอียดในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ ๔-๔
ตารางที่ ๔-๔ คุณลักษณะภาคบังคับและเกณฑ์ในการพิจารณาซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป
ลำดับ
๑

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน

๔.๒.๒ การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม
ซอฟต์แวร์จะได้รับการประเมิน คุณภาพโดยรวมจากทุก คุณลักษณะที่อ้างอิงเกณฑ์
ทั้ง ๘ ด้านจากโมเดลการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 25010 หลังจาก
ผ่านการประเมินคุณลักษณะภาคบังคับแล้ว จากนั้นจึงทำการแปลงผลคะแนนเพื่อทำการประเมิน
คุณภาพต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๒.๑ คุณลักษณะทั้ง ๘ ด้าน และเกณฑ์ในการพิจารณา
๔.๒.๒.๑ (๑) ด้านความเหมาะสมในการทำงาน (Functional Suitability)
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๓ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๑.๑) ความสมบู ร ณ์ ข องฟั ง ก์ ช ั น การทำงาน
(Functional Completeness) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๕
ตารางที่ ๔-๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ระดับคะแนน
เกณฑ์ในการพิจารณา
๕
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามวัตถุประสงค์หลักได้ครบถ้วน
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามวัตถุประสงค์หลักได้ครบถ้วน แต่บางฟังก์ชันการ
๔
ทำงานยากต่อการใช้งาน
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามวัตถุประสงค์หลักได้ แต่ฟังก์ชันการทำงานยากต่อการ
๓
ใช้งาน
๒
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานตอบสนองตามวัตถุประสงค์ได้เพียงบางส่วน
๑
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

- ๒๖ ๔.๒.๒.๑ (๑.๒) ความถู ก ต้ อ งของฟั ง ก์ ช ั น การทำงาน
(Functional Correctness) มีเกณฑ์ในการพิจารณา ระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๖
ตารางที่ ๔-๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานได้ถูกต้องไม่พบข้อผิดพลาด
ฟังก์ชันการทำงานเกิดข้อผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ ๕
ฟังก์ชันการทำงานเกิดข้อผิดพลาด มากกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐
ฟังก์ชันการทำงานเกิดข้อผิดพลาด มากกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕
ฟังก์ชันการทำงานเกิดข้อผิดพลาด เกินร้อยละ ๑๕

๔.๒.๒.๑ (๑.๓) ความเหมาะสมของฟั ง ก์ ช ั น การทำงาน
(Functional Appropriateness) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๗
ตารางที่ ๔-๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความเหมาะสมของฟังก์ชันการทำงาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในขั้นตอนที่จำเป็นและกระชับ
ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ขั้นตอนของการทำงานยังไม่กระชับ
ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ขั้นตอนของการทำงานค่อนข้างซับซ้อน
ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ขั้นตอนของการทำงานซับซ้อน
ฟังก์ชันการทำงานไม่อำนวยความสะดวกในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความซับซ้อนในการทำงานสูง

๔.๒.๒.๑ (๒) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Efficiency)
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๓ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๒.๑) เวลาตอบสนอง (Time-Behavior) มีเกณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๘
ตารางที่ ๔-๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนเวลาตอบสนอง
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อฟังก์ชันการทำงานโดยรวม รวดเร็วตามลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์
เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อฟังก์ชันการทำงานโดยรวม รวดเร็ว แต่ยังมีบางฟังก์ชันการ
ทำงาน ที่ค่อนข้างล่าช้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
เวลาที ่ ใช้ ในการตอบสนองต่ อฟั งก์ ช ั นการทำงานโดยรวม ปานกลาง โดยเกิ ดจากข้ อบกพร่ อง
ของซอฟต์แวร์
เวลาที ่ ใช้ ในการตอบสนองต่ อฟั งก์ ช ั นการทำงานโดยรวม ล่ าช้ า โดยเกิ ดจากข้ อบกพร่ อง
ของซอฟต์แวร์
เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อฟังก์ชันการทำงานโดยรวม ล่าช้ามาก หรือไม่สามารถทำงานได้
โดยเกิดจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์

๔.๒.๒.๑ (๒.๒) การจัดการทรัพยากร (Resource Utilization)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนดังแสดงในตารางที่ ๔-๙

- ๒๗ ตารางที่ ๔-๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการจัดการทรัพยากร
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
จำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานมีความเหมาะสม
ยังคงมีทรัพยากรบางประเภทที่สามารถจะปรับลดได้ แต่อยู่ในปริมาณน้อย เช่น การเปลี่ยน
รูปแบบการบีบอัดไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
ยังคงมีทรัพยากรบางประเภทที่สามารถจะปรับลดได้ และเมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้ระบบดีขึ้น เช่น
การลดขนาดไฟล์ JavaScript และไฟล์ CSS ในซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเครือข่าย (Online) เป็นต้น
ยังคงมีทรัพยากรบางประเภทที่ควรจะปรับลด เนื่องจากมีปริมาณมากและส่งผลกระทบกับ
ผู้ใช้งาน เช่น การเก็บข้อมูลชั่วคราว (Cache Files) เกินความจำเป็น การใช้ทรัพยากรในเวลา
ที่ไม่จำเป็น เป็นต้น
จำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานไม่มีความเหมาะสม

๔.๒.๒.๑ (๒.๓) ปริมาณการรองรับ (Capacity) เกณฑ์ในการ
พิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๐
ตารางที่ ๔-๑๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนปริมาณการรองรับ
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถรองรับข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยที่ยังทำงานเป็นปกติ
ซอฟต์แวร์สามารถรองรับข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ทำให้การทำงาน
โดยรวมช้าลง ในระดับที่ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้
ซอฟต์แวร์สามารถรองรับข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ทำให้การทำงาน
โดยรวมช้าลง หรือ เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถรองรับข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังทำงานเป็นปกติ
เมื่อมีการเพิ่มข้อมูล หรือมีผู้ใช้งานในระบบพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถรองรับข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ และเมื่อมีการเพิ่มข้อมูล
หรือมีผู้ใช้งานในระบบพร้อมกัน ทำให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาด

๔.๒.๒.๑ (๓) ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (Usability)
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๖ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๓.๑) การตอบสนองการใช้ ง านที ่ ส ั ง เกตได้
(Appropriateness Recognizability) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๑
ตารางที่ ๔-๑๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการตอบสนองการใช้งานที่สังเกตได้
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีการตอบสนองต่อการส่งคำสั่งอย่างชัดเจน ไม่มีข้อบกพร่อง
ซอฟต์แวร์มีการตอบสนองต่อการส่งคำสั่งอย่างชัดเจน แต่อาจมีการประมวลผลที่ล่าช้า
ซอฟต์แวร์มีการตอบสนองต่อการส่งคำสั่งที่ไม่ชัดเจน
ซอฟต์แวร์มีการตอบสนองต่อการส่งคำสั่งที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งการประมวลผลยังมีความล่าช้า
ซอฟต์แวร์ไม่มีการตอบสนองต่อการส่งคำสั่ง

๔.๒.๒.๑ (๓.๒) ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน (Learnability)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๒

- ๒๘ ตารางที่ ๔-๑๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้งานเป็นอย่างดี
ซอฟต์แวร์มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจโดยภาพรวม แต่ยังมีจุดที่ยากต่อการ
ทำความเข้าใจอันอาจเกิดจากความซับซ้อนของโปรแกรม
ซอฟต์แวร์มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจโดยภาพรวม แต่ยังมีจุดที่ยากต่อการ
ทำความเข้าใจอันอาจเกิดจากการออกแบบ และการใช้คำหรือภาษาที่อาจมีความหมาย
ไม่ชัดเจน
ซอฟต์แวร์มีการออกแบบให้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้บ้าง โดยอาจมีปัญหาการใช้งานยาก
เนื่องจากความซับซ้อนของโปรแกรม จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียนรู้และใช้งานซอฟต์แวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์

๔.๒.๒.๑ (๓.๓) ความง่ายในการเรียกใช้งาน (Operability)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๓
ตารางที่ ๔-๑๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความง่ายในการเรียกใช้งาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีความสะดวกในการเรียกใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นต่อภาระงาน ได้เป็นอย่างดี
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เข้ากับตนเองเพื่อดึงศักยภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด
ซอฟต์แวร์มีความสะดวกในการเรียกใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นต่อภาระงาน ได้เป็นอย่างดี
หากผู้ใช้งานปรับแต่งอย่างเหมาะสม
ซอฟต์แวร์มีความสะดวกในการเรียกใช้งานฟัง ก์ชันการทำงานที่จำเป็นต่อภาระงาน แต่ต้องได้รับ
การปรับแต่งจากผู้ใช้งาน
ซอฟต์แวร์ไม่มีความสะดวกในการเรียกใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นต่อภาระงานมากนัก
ผู้ใช้งานจำเป็นต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเรียกใช้งาน
ซอฟต์แวร์ไม่มีความสะดวกในการเรียกใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นต่อภาระงาน

๔.๒.๒.๑ (๓.๔) การป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน (User
Error Protection) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๔
ตารางที่ ๔-๑๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันความผิดพลาดในทุกด้าน มีหน้าต่างการแจ้งเตือนที่ชัดเจน อีกทั้ง
ผู้ใช้งานสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือกู้คืนข้อมูลและคำสั่งที่ผิดพลาดไปแล้วได้
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันความผิดพลาดในทุกด้าน มีหน้าต่างการแจ้งเตือนที่ชัดเจน
ก่อนที่ผู้ใช้งานจะยืนยันการส่งคำสั่งที่มีความสำคัญ โดยไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันความผิดพลาดในจุดที่มี ความสำคัญ โดยไม่ทำให้ภาพรวมของ
ซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันความผิดพลาดในบางจุด โดยผู้ใช้งานยังพอสามารถคาดเดา
ความผิดพลาด ได้ด้วยตนเอง
ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน ในทุกกรณี

๔.๒.๒.๑ (๓.๕) การให้ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสาน
ผู้ใช้งาน (User Interface Aesthetics) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๕

- ๒๙ ตารางที่ ๔-๑๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการให้ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งานได้ดีมาก
ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งานได้ดี แต่ยังมีบางจุดสามารถปรับปรุงได้
เช่น ขนาดตัวอักษร และความแตกต่างของสี เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ถู กออกแบบส่วนติ ดต่อ ประสานผู้ ใช้ง านได้ใ นระดับปานกลาง มีข้อผิดพลาด
ที่ควรจะแก้ไข เช่น ข้อความกำกับป้าย (Label) มีความหมายไม่ชัดเจน และใช้รูปแบบอักษร
ที่อ่านยาก เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ถูกออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งานยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เช่น การจัดโครงร่าง
ยังไม่เป็นหลักสากล อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ เป็นต้น
ส่ ว นติ ด ต่ อ ประสานผู ้ใ ช้ ง านควรปรั บปรุง เนื ่ อ งจากผู้ ใ ช้ง านไม่ สามารถคาดเดาฟัง ก์ชั น
การทำงานจากการออกแบบได้

๔.๒.๒.๑ (๓.๖) การเข้ า ถึ ง (Accessibility) มี เ กณฑ์ ในการ
พิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๖
ตารางที่ ๔-๑๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการเข้าถึง
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานโดยผู้ใช้งานที่หลากหลายได้ โดยผู้ทดลองโดยรวม มีความเข้าใจในตัว
ซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานโดยผู้ใช้งานที่หลากหลายได้ แต่ยังเกิดข้อผิดพลาด เป็นบางพฤติกรรม
หรือบางบุคคล
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานโดยผู้ใช้งานที่หลากหลายได้ แต่ต้องมีการเรียนรู้การใช้งาน
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ โดยผู้ใช้งานบางกลุ่มเท่านั้น
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ เฉพาะผู้ใช้งานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

๔.๒.๒.๑ (๔) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๔ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๔.๑) ความเสถียร (Maturity) มีเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๗
ตารางที่ ๔-๑๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความเสถียร
ระดับคะแนน
๕
๔
๓

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่นมากกว่าร้อยละ ๙๐
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่นมากกว่า ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๙๐
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่นมากกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐

- ๓๐ ตารางที่ ๔-๑๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความเสถียร (ต่อ)
ระดับคะแนน
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐
ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่นน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๔.๒.๒.๑ (๔.๒) ความพร้ อ มใช้ ง าน (Availability) มี เ กณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๘
ตารางที่ ๔-๑๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความพร้อมใช้งาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระดับความพร้อมใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๙.๕
ซอฟต์แวร์มีระดับความพร้อมใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๙ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๙.๕
ซอฟต์แวร์มีระดับความพร้อมใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๘.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๙
ซอฟต์แวร์มีระดับความพร้อมใช้งานมากกว่าร้อยละ ๙๘ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๘.๕
ซอฟต์แวร์มีระดับความพร้อมใช้งานน้อยกว่าร้อยละ ๙๘

๔.๒.๒.๑ (๔.๓) ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (Fault Tolerance)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๑๙
ตารางที่ ๔-๑๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
เมื่อโปรแกรมบางส่วนเกิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
เมื่อโปรแกรมบางส่วนเกิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แต่ความเร็ว
ในการทำงานอาจช้าลง
เมื่อโปรแกรมบางส่วนเกิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แต่ประสิทธิภาพ
การทำงานโดยรวมลดลง
เมื่อโปรแกรมบางส่วนเกิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
เมื่อโปรแกรมบางส่วนเกิดข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้เลย

๔.๒.๒.๑ (๔.๔) การกู้คืน (Recoverability) มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๐
ตารางที่ ๔-๒๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการกู้คืน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถทำการฟื้นฟูกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้อง
ซอฟต์แวร์สามารถทำการฟื้นฟูกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้อง แต่ข้อมูล
บางส่วนหายไป
ซอฟต์แวร์สามารถทำการฟื้นฟูกลับมาทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุขัดข้อง แต่ประสิทธิภาพ
การทำงานโดยรวมลดลง
ซอฟต์แวร์สามารถทำการฟื้นฟูกลับมาทำงานได้หลังเกิดเหตุขัดข้อง แต่ผลลัพธ์การทำงาน
มีข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำการฟื้นฟูกลับมาทำงานได้หลังเกิดเหตุขัดข้อง

- ๓๑ ๔.๒.๒.๑ (๕) ด้านความปลอดภัย (Security)
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๕.๑) การรักษาความลับ (Confidentiality) มีเกณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนนดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๑
ตารางที่ ๔-๒๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการรักษาความลับ
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบการเข้าถึงและเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาต มีระบบป้องกัน
ผู้ที่พยายามเข้าถึงข้อมูล เช่น ล็อคหน้าจอเมื่อใส่รหัสผ่านผิดเกิน ๓ ครั้ง เป็นต้น
ซอฟต์แวร์มีระบบการเข้าถึงและเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาต แต่ไม่มีระบบป้องกัน
ผู้ที่พยายามเข้าถึงข้อมูล
ซอฟต์แวร์มีระบบการเข้าถึงและเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาต ในส่วนที่มีข้อมูล
สำคัญและผู้ที่ไม่มีสิทธิสามารถใช้งานได้บางส่วน
ซอฟต์แวร์มีระบบการเข้าถึงและเปิดอ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาตในบางส่วนซึ่งไม่ได้
มีความจำเป็นมากนัก
ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงและเปิดอ่านโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

๔.๒.๒.๑ (๕.๒) ความถูกต้อง (Integrity) มีเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๒
ตารางที่ ๔-๒๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความถูกต้อง
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ
ของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ
ของซอฟต์แวร์ แต่มีข้อมูลบางชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ
ของซอฟต์แวร์ เฉพาะในฟังก์ชันการทำงานที่มีความสำคัญ
ซอฟต์แวร์มีระบบการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ
ของซอฟต์แวร์เพียงเล็กน้อย
ซอฟต์แวร์ไม่มีการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่าง ๆ
ของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์

๔.๒.๒.๑ (๕.๓) การป้ อ งกั น การปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ชอบ
(Non-Repudiation) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๓
ตารางที่ ๔-๒๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ระดับคะแนน
๕
๔

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบที่สามารถป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ สามารถพิสูจน์ตัวตน สำหรับ
ผู้กระทำการลงไปในซอฟต์แวร์ได้อย่างชัดเจน
ซอฟต์แวร์มีระบบที่สามารถป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ สามารถระบุขอบข่ายของกลุ่ม
บุคคล ที่กระทำการลงไปในซอฟต์แวร์ได้

- ๓๒ ตารางที่ ๔-๒๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ (ต่อ)
ระดับคะแนน
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบที่สามารถป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยอาจมีร่องรอย วันเวลา
ที่เกิดการกระทำที่ต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อกำหนดอื่น เพื่อระบุตัวตนได้
ซอฟต์แวร์มีระบบที่สามารถป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยอาจมีร่องรอย วันเวลา
ที่เกิดการกระทำและร่องรอยการใช้งาน แต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจน
ซอฟต์แวร์ไม่มีระบบในการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ

๔.๒.๒.๑ (๕.๔) ความโปร่งใส (Accountability) มี เ กณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๔
ตารางที่ ๔-๒๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความโปร่งใส
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อนหน้าได้ มีการแจกแจง
การกระทำ และเวลาอย่างละเอียด เป็นระบบ ค้นหาง่าย
ซอฟต์แวร์สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อนหน้าได้ มีการแจกแจง
การกระทำ และเวลาอย่างละเอียด
ซอฟต์แวร์สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อนหน้าได้ มีการแจกแจง
การกระทำ และเวลาโดยประมาณ
ซอฟต์แวร์สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อนหน้าได้ มีการบันทึกไว้
โดยประมาณ
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถติดตามร่องรอยการใช้งานไปยังการกระทำก่อนหน้าได้

๔.๒.๒.๑ (๕.๕) การยืนยันตัวตน (Authenticity) มี เ กณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๕
ตารางที่ ๔-๒๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการยืนยันตัวตน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
ในระดับที่เป็นไปได้ยากมากต่อการปลอมแปลง
ซอฟต์แวร์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
ในระดับที่ยากต่อการปลอมแปลง บางขั้นตอน
ซอฟต์แวร์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้โดยอาจใช้
ฮาร์ดแวร์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการยืนยันตัวตน
ซอฟต์แวร์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้ แต่อาจโดนปลอม
แปลงได้ง่าย เช่นการใช้เฉพาะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการยืนยัน
ซอฟต์แวร์ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

๔.๒.๒.๑ (๖) ด้านการบำรุงรักษา
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๖.๑) ความไม่ขึ้นต่อกัน (Modularity) มี เ กณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๖

- ๓๓ ตารางที่ ๔-๒๖ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการบำรุงรักษา
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีการแยกองค์ประกอบกันอย่างชัดเจน เมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใดแล้ว
ไม่ค้นพบว่า มีผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนอื่น
ซอฟต์แวร์มีการแยกองค์ประกอบกันอย่างชัดเจน เมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใดแล้ว
ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนอื่นน้อยมาก
ซอฟต์แวร์มีการแยกองค์ประกอบกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใดแล้ว
ค้นพบว่ามีผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนอื่น
ซอฟต์แวร์มีการแยกองค์ประกอบกันบ้าง บางส่วน และเมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใด
แล้วส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนอื่นอย่างชัดเจน
ซอฟต์แวร์ไม่มีการแยกองค์ประกอบออกจากกัน และเมื่อทำการแก้ไขในองค์ประกอบใดแล้ว
ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนอื่นอย่างชัดเจน

๔.๒.๒.๑ (๖.๒) ความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำ (Reusability)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๗
ตารางที่ ๔-๒๗ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำ
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ทรัพย์สิน และองค์ประกอบที่สำคัญของซอฟต์แวร์สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้
ทรัพย์สิน และ องค์ประกอบที่สำคัญของซอฟต์แวร์ สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้ แต่ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วน
ทรัพย์สิน และองค์ประกอบที่สำคัญของซอฟต์แวร์ สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้แต่จำเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่อนข้างมาก
ทรัพย์สิน และองค์ประกอบที่สำคัญของซอฟต์แวร์สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้น้อยมาก
ทรัพย์สิน และองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำในระบบอื่นได้

๔.๒.๒.๑ (๖.๓) ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ง าน
(Analyzability) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๘
ตารางที่ ๔-๒๘ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบการทำงานอย่างครบถ้วนในทุกด้าน
ซอฟต์ แ วร์ ม ี เ ครื ่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบระบบการทำงานในมิ ต ิ ฟ ั ง ก์ ชั น
ที่มีความสำคัญ และรายละเอียดเล็กน้อยส่วนใหญ่
ซอฟต์ แ วร์ ม ี เ ครื ่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบระบบการทำงานในมิ ต ิ ฟ ั ง ก์ ชั น
ที่มีความสำคัญ
ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบการทำงานในฟัง ก์ช ันบางจุ ด
ซึ่งไม่ได้จำเป็นมาก
ซอฟต์แวร์ไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบการทำงาน

๔.๒.๒.๑ (๖.๔) ความสามารถในการแก้ ไ ขปรั บ เปลี ่ ย น
(Modifiability) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๒๙

- ๓๔ ตารางที่ ๔-๒๙ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ และมีการเก็บชุดซอฟต์แวร์ก่อนหน้าไว้
(Backup Version)
ซอฟต์แวร์สามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ แต่ไม่มีการเก็บชุดซอฟต์แวร์ก่อนหน้าไว้
(Backup Version)
ซอฟต์แวร์สามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เพียงบางองค์ประกอบ
ซอฟต์แวร์ทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ยาก เนื่องจากความซับซ้อนของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้

๔.๒.๒.๑ (๖.๕) ความสามารถในการทดสอบ (Testability)
มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๐
ตารางที่ ๔-๓๐ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนความสามารถในการทดสอบ
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์สามารถทำการทดสอบได้ง่าย สามารถระบุข้อมูลรับเข้า
(Input) และข้อมูลส่งออก (Output) ได้ เมื่อเกิดข้อบกพร่องสามารถหาสาเหตุได้ง่าย
ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์สามารถทำการทดสอบได้ง่า ย แต่เมื่อเกิดข้อบกพร่อง
หาสาเหตุได้ยาก
ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์ทำการทดสอบได้ค่อนข้างยาก ต้องได้รับคำแนะนำจาก
ผู้พัฒนาระบบ
ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์ทำการทดสอบได้ยาก
ความต้องการหลักของซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำการทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลรับเข้าและ
ข้อมูลส่งออก ไม่สามารถคาดการณ์ได้

๔.๒.๒.๑ (๗) ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๓ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๗.๑) การบูรณาการ (Adaptability) มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๑
ตารางที่ ๔-๓๑ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการบูรณาการ
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ประสิทธิภาพ
การทำงานโดยรวมอาจจะลดลง
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แต่การแสดงผล
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังส่งผลต่อการใช้งาน
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในบางอุปกรณ์หรือบางสภาพแวดล้อม
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมที่จำกัด

๔.๒.๒.๑ (๗.๒) การติดตั้ง (Installability) มี เ กณฑ์ ใ นการ
พิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๒

- ๓๕ ตารางที่ ๔-๓๒ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการติดตั้ง
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่กำหนดได้
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถติดตั ้ง ในสภาพแวดล้ อมที่กำหนดได้ แต่สามารถถอนการติดตั้ ง ใน
สภาพแวดล้อมที่กำหนดได้ทั้งหมด
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถติดตั ้ง ในสภาพแวดล้ อมที่กำหนดได้ แต่สามารถถอนการติดตั้ ง ใน
สภาพแวดล้อมที่กำหนดได้เพียงบางส่วน
ซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่กำหนดได้ แต่ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ทั้งหมด
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถติดตั้งและถอนการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่กำหนดได้

๔.๒.๒.๑ (๗.๓) การทดแทน (Replaceability) มี เ กณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๓
ตารางที่ ๔-๓๓ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการทดแทน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานทีส่ ามารถทดแทนการต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นในการทำงานได้
ครอบคลุม
ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานทีส่ ามารถทดแทนการต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นโดยส่วนมาก
ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานทีส่ ามารถทดแทนการต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นเฉพาะในฟังก์ชันการ
ทำงาน ที่มีความสำคัญ
ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานทีส่ ามารถทดแทนการต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นได้น้อยมาก
ซอฟต์แวร์ไม่มีฟังก์ชันการทำงาน ที่สามารถทดแทนการต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น

๔.๒.๒.๑ (๘) ด้านความเข้ากันได้
ประกอบด้วยการประเมินหัวข้อย่อยจำนวน ๒ ด้าน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ (๘.๑) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Coexistence)
มีเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๔
ตารางที่ ๔-๓๔ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้เป็นอย่างดี
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้แต่อาจมีผลกระทบ
ในเรื่องของความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานบ้าง
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้ แต่มีผลกระทบ
ในเรื่องของความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างมาก
ซอฟต์แวร์สามารถใช้ง านร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้จ ำกัด และ
มีผลกระทบ ในเรื่องของความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานมาก
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้

๔.๒.๒.๑ (๘.๒) การทำงานร่วมกัน (Interoperability) มีเกณฑ์
ในการพิจารณาระดับคะแนน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๕

- ๓๖ ตารางที่ ๔-๓๕ เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนการทำงานร่วมกัน
ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการพิจารณา
ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ องค์ประกอบกับซอฟต์แวร์อื่นได้
ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ องค์ประกอบกับซอฟต์แวร์อื่นได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
อาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ องค์ประกอบกับซอฟต์แวร์อื่นได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง
ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ องค์ประกอบกับซอฟต์แวร์อื่นได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่สามารถนำมาใช้งานให้มีประสิทธิภาพได้
ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ องค์ประกอบกับซอฟต์แวร์อื่นได้

๔.๒.๒.๒ การแปลงผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์
จากเกณฑ์ในการพิจารณาทั้ง ๘ ด้าน จะนำคะแนนรวมของแต่ละด้านมาคิด
เป็นจำนวนร้อยละ เทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละด้าน และทำการแปลงผลในแต่ละด้านให้เป็น
คะแนนเต็ม ร้อ ยละ ๑๒.๕ (สัดส่วนอาจมี การเปลี ่ย นแปลงได้ข ึ้ นอยู ่ก ับลักษณะการใช้ ง านของ
ซอฟต์แวร์และการพัฒนาคุณภาพของการประเมินให้เที่ยงตรงมากขึ้นในอนาคต) เพื่อคำนวณคะแนน
รวมและแบ่งเกณฑ์คุณภาพของซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๒.๒ (๑) เกณฑ์การคำนวณคะแนนรวม
๔.๒.๒.๒ (๑.๑) ด้านความเหมาะสมในการทำงาน มีการประเมิน
หัวข้อย่อยทั้งสิ้น ๓ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๒) ด้านประสิทธิภาพการทำงาน มีการประเมิ น
หัวข้อย่อยทั้งสิ้น ๓ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๓) ด้านความยากง่ายของการใช้งาน มีการประเมิน
หัวข้อย่อยทั้งสิ้น ๖ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๔) ด้านความน่าเชื่อถือ มีการประเมินหัวข้อย่อย
ทั้งสิ้น ๔ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๕) ด้านความปลอดภัย มีการประเมินหัวข้อย่อย
ทั้งสิ้น ๕ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๖) ด้านการบำรุงรักษา มีการประเมินหัวข้อย่อย
ทั้งสิ้น ๕ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๗) ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ มีการประเมิน
หัวข้อย่อยทั้งสิ้น ๓ ด้าน รวมเป็น คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
๔.๒.๒.๒ (๑.๘) ด้านความเข้ากันได้ มีการประเมินหัวข้อย่อย
ทั้งสิ้น ๒ ด้าน รวมเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

- ๓๗ ๔.๒.๒.๒ (๒) วิธีคำนวณเพื่อประเมินเกณฑ์คุณภาพซอฟต์แวร์ มีดังนี้
๔.๒.๒.๒ (๒.๑) นำผลคะแนนย่อยในแต่ละด้านมารวมกัน
๔.๒.๒.๒ (๒.๒) นำคะแนนแต่ละด้านมาเทียบเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ เทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละด้าน โดยเศษทศนิยมที่คำนวณได้จะทำการปัดเศษลงทั้งหมด
เหลือแต่เพียงจำนวนเต็ม
๔.๒.๒.๒ (๒.๓) นำคะแนนในข้อที่ ๒.๒.๒.๒ (๒) มารวมกัน
โดยมีคะแนนเต็มรวม (ร้อยละสุทธิ) ๘๐๐ แล้วนำมาหารด้วยจำนวนด้าน ซึ่งปัจจัยทั้งหมด คือ ๘ ด้าน
จะได้คะแนนผลการประเมิน (ร้อยละสุทธิ) หากมีทศนิยมเกิน ๓ ตำแหน่ง ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ ๓
เป็นต้นไปออก โดยไม่มีการปัดเศษ
๔.๒.๒.๒ (๒.๔) นำคะแนนผลการประเมิน (ร้อยละสุทธิ) ไปใช้
ในการประเมินเกณฑ์คุณภาพของซอฟต์แวร์
๔.๒.๒.๒ (๓) เกณฑ์ในการประเมินและเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์โดยเกณฑ์พิจารณาในการตัดเกรดคุณภาพของซอฟต์แวร์ ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๖
ตารางที่ ๔-๓๖ เกณฑ์การพิจารณาในการตัดเกรดคุณภาพของซอฟต์แวร์
ช่วงเกณฑ์
คุณภาพของ
คำอธิบาย
คะแนน
ซอฟต์แวร์
๙๐ - ๑๐๐

ยอดเยี่ยม
(Excellent)

๘๐ - ๘๙.๙๙

ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)

๗๐ - ๗๙.๙๙

๖๐ - ๖๙.๙๙

ปานกลาง
(Fair)

๕๐ - ๕๙.๙๙

ควรปรับปรุง
(Poor)

๐ - ๔๙.๙๙

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
(Very Poor)

ซอฟต์ แ วร์ ม ี ค ุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ที ่ ย อดเยี ่ ย ม เป็ น ซอฟต์ แ วร์
ที่น่าเชื่อถือ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนนั้นและ
ในระดับภาพรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ซอฟต์ แ วร์ ม ี ค ุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก สามารถตอบสนองและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานโดยรวมในส่วนนั้นได้เป็นอย่างดี
ซอฟต์แวร์มีคุณภาพอยู่ในระดับค่อนข้างดี สามารถตอบสนองและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในส่วนนั้นได้เป็นที่น่า พอใจ
หากปรับปรุงในรายละเอียดปลีกย่อยของฟังก์ชันเพิ่มเติม จะทำให้
ซอฟต์แวร์มีคุณภาพดีขึ้นอีกมาก
ซอฟต์แวร์มีค ุณ ภาพอยู ่ใ นระดับดีพ อใช้ ฟัง ก์ช ันการทำงานหลั ก
ส่ ว นใหญ่ ถ ื อ ว่ า ทำหน้ า ที ่ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระส งค์ ท ี ่ ถ ู ก สร้ า งขึ้ น
มีรายละเอียดที่หากได้รับการพัฒนาปรับปรุง จะทำให้เป็นซอฟต์แวร์
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต
ซอฟต์แวร์มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ แต่อาจมีฟังก์ชันการทำงาน
หลักหลาย ๆ ด้านที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อาจมีการทบทวนโปรแกรม
ทางเลือกอื่น เพื่อใช้งานทดแทนหรือเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ซอฟต์แวร์มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง อาจต้องวิเคราะห์
ทบทวนโครงสร้ า งการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ต ั ้ ง แต่ ใ นขั ้ น ต้ น เช่ น
การออกแบบโปรแกรม ตัวเลือกภาษาที่ใช้เขียน รูปแบบการเขียน
โปรแกรม และฟังก์ชันการทำงานหลักในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น

- ๓๘ ๔.๒.๒.๓ ตัวอย่างการแปลงผลการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ A เป็นซอฟต์แวร์ที่หน่วยผู้ร้องขอสนับสนุนการประเมิน โดยตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยผู้ร้องขอ จัดให้ซอฟต์แวร์ A เป็นซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ จึงทำให้เกณฑ์
การพิจารณาภาคบังคับ ประกอบด้วยตัวอย่างเกณฑ์และผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๗
ตารางที่ ๔-๓๗ ตัวอย่างผลการประเมินภาคบังคับของซอฟต์แวร์
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ด้านความเสถียร
ด้านการรักษาความลับ
ด้านความถูกต้องตามสิทธิผู้ใช้งาน

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
✓
✓
✓
✓

ภายหลังจากการประเมินเกณฑ์พิจารณาภาคบังคับแล้ว ซอฟต์แวร์ A มีคุณลักษณะผ่าน
เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับทุกข้อ จึงทำการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม โดยซอฟต์แวร์ A
ได้รับคะแนนเกณฑ์ในการพิจารณาอ้างอิงจากวิธีการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ ๔-๓๘
ตารางที่ ๔-๓๘ ตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
ด้านความเหมาะสมในการทำงาน
ความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน
ความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงาน
ความเหมาะสมของฟังก์ชันการทำงาน
คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
เวลาตอบสนอง
การจัดการทรัพยากร
ปริมาณการรองรับ
คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
ด้านความยากง่ายในการใช้งาน
การตอบสนองการใช้งานที่สังเกตได้
ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน
ความง่ายในการเรียกใช้งาน
การป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
การให้ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งาน
การเข้าถึง
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

คะแนน

ร้อยละ

๕
๔
๔
๑๓

๘๖

๕
๓
๔
๑๒

๘๐

๕
๓
๔
๕
๔
๔
๒๕

๘๓

- ๓๙ ตารางที่ ๔-๓๘ ตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม (ต่อ)
ลำดับ
๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๘
๘.๑
๘.๒

คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมิน
ด้านความน่าเชื่อถือ
ความเสถียร
ความพร้อมใช้งาน
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้
การกู้คืน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ด้านความปลอดภัย
การรักษาความลับ
ความถูกต้อง
การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
การยืนยันตัวตน
คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ด้านการบำรุงรักษา
ความไม่ขึ้นต่อกัน
ความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำ
ความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน
ความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ความสามารถในการทดสอบ
คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ด้านความยืดหยุ่นในการนำไปใช้
การบูรณาการ
การติดตั้ง
การทดแทน
คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน
ด้านความเข้ากันได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การทำงานร่วมกัน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คะแนนรวม (ร้อยละสุทธิ)
คะแนนผลการประเมิน (ร้อยละสุทธิ)

คะแนน

ร้อยละ

๕
๕
๕
๔
๑๙

๙๕

๔
๕
๔
๔
๔
๒๑

๘๔

๕
๔
๔
๕
๓
๒๑

๘๔

๔
๕
๒
๑๑

๗๓

๕
๕
๑๐

๑๐๐
๖๘๕
๘๕.๖๒

- ๔๐ จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ A ทำให้ ไ ด้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ซอฟต์แวร์ A อยู่ในระดับคะแนนรวม ร้อยละ ๘๖.๓๗ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ในช่วง
เกณฑ์คะแนน ๘๐ - ๘๙.๙๙ โดยมีคำอธิบายผลการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ A คือ “ซอฟต์แวร์
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สามารถตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในส่วนนั้นได้
เป็นอย่างดี”
การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมิติที่กล่าวมานั้น เกณฑ์การให้คะแนนอาจมี ส่วน
เบี่ยงเบนอันเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญส่วนบุคคลของผู้ประเมิน เครื่องมือในการทดสอบ
หรือสภาพแวดล้อมในการประเมินที่แตกต่างกัน และอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักในการประเมิน
ของมิติแต่ละด้านตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์ซอฟต์แวร์
กองทัพอากาศจะพัฒนาและยกระดับกำลังพลด้านความรู้ความสามารถในการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการประเมินซอฟต์แวร์ให้มีความเที่ยงตรงเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ต่อไป

บทที่ ๕
การรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
การรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์และการมอบเอกสารรับรอง จะใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ภาคบังคับ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม ที่กำหนด
ไว้ในบทที่ ๔ โดยผลการประเมินสามารถนำไปบูรณาการให้หน่วยงานผู้ขอรับการประเมินพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๕.๑ การขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
การขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์จากศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ มีขั้นตอนปฏิบัติ
ของผู้ขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์และศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ (ภาพที่ ๕-๑) ดังนี้
๕.๑.๑ ผู้ขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
๕.๑.๑.๑ กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ คำขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
ในเว็บไซต์ของศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศให้ครบถ้วน
๕.๑.๑.๒ พิมพ์แบบฟอร์มในข้อ ๑ แนบพร้อมกับหนังสือขอรับการประเมินและรับรอง
ซอฟต์แวร์ ส่งมาที่ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
๕.๑.๒ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
๕.๑.๒.๑ ทำการประเมินซอฟต์แวร์ตามคุณลักษณะและเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
๕.๑.๒.๒ บันทึกผลการประเมิน และออกหนังสือรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ (หากผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ภาคบังคับและได้รับการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม) พร้อมระบุระดับ
คุณภาพของซอฟต์แวร์ตามผลคะแนนรวมของการประเมิน
๕.๑.๒.๓ แจ้งผลการประเมินให้กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
(หัวหน้าสายวิทยาการ) และหน่วยผู้ขอรับการประเมินทราบ

ภาพที่ ๕-๑ แสดงขั้นตอนการขอรับการประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

- ๔๒ ๕.๒ การนำซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองไปใช้งาน
ซอฟต์แ วร์ท ี่ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพแล้ว จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงและ ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับองค์กรของกองทัพอากาศ และหน่วยงาน
ผู้ขอรับการสนับสนุนการประเมิน ให้รับทราบถึง ประสิทธิภาพ ข้อจำกัด ข้อควรระวัง ตลอดจนการ
ป้ องกั นข้ อผิ ดพลาดที่ อาจเกิ ดจากซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ โดยการรั บ รองซอฟต์ แ วร์ ข องศู น ย์ ซ อฟต์ แ วร์
กองทัพอากาศมีขอบเขต ดังนี้
๕.๒.๑ ซอฟต์ แวร์ ประเภทยุ ทธการ (Combat Software) จะรั บรองการใช้ งานในขอบเขตของ
การใช้งาน ประเภทยุทธการเท่านั้น หากหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนการประเมิน นำไปใช้ใ น
จุดประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธการ จะไม่สามารถใช้มาตรฐานและการรับรองที่ออก
โดยศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ไปใช้อ้างอิงได้
๕.๒.๒ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทกึ ่ ง ยุ ท ธการ (Semi-Combat Software) จะรั บ รองการใช้ ง าน
ในขอบเขตของการใช้งาน ด้านการรักษาชั้นความลับในลักษณะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากหน่วยงาน
ผู้ขอรับการสนับสนุนการประเมิน นำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นำไปใช้แจกจ่าย จนอาจเกิด
ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือมีข้อมูลรั่วไหลอันเกิดจากความผิดพลาดทางการใช้งานส่วนบุคคล
หรือในระดับองค์กรจะไม่สามารถใช้มาตรฐานและการรับรองที่ออกโดยศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ไปใช้อ้างอิงได้
๕.๒.๓ ซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป (Support Software) จะรับรองในขอบเขตงาน
ที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น หากหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนการประเมิน
นำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการสนับสนุนในการส่งข้อมูลที่มี
ชั้นความลับ หรือดำเนินงานด้านยุทธการ เป็นต้น จนอาจเกิดข้อผิดพลาด หรือมีข้อมูลรั่วไหล
จากการใช้งานส่ วนบุคคล หรือในระดับองค์กร จะไม่สามารถใช้มาตรฐานและการรับรองที่ออก
โดยศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ไปใช้อ้างอิงได้
การประเมินและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ เป็นกระบวนการสำคัญ
ในการช่ ว ยให้ ข ้ อ เสนอแนะ (Feedback) สำหรั บ การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ มี ค ุ ณ ภาพและเป็ น ไป
ตามมาตรฐานที ่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ รวมทั ้ ง ตอบสนองความต้ อ งการใช้ ง านของผู ้ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากได้มีการทบทวนการทำงาน และตรวจสอบองค์ประกอบของ
ซอฟต์แวร์ในคุณลักษณะที่จำเป็น ดังนั้น ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะสามารถตรวจพบและแก้ไขให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะมีการนำไปใช้งาน หรือก่อนที่จะลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนต่อไป นอกจากนี้ ปัญหาและ
อุปสรรครวมถึงข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินมาตรฐานและรับรองซอฟต์แวร์
จะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนามาตรฐานที่มี และใช้งานอยู่ให้เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะเป็น กลไกสำคัญในการพัฒนาและตรวจสอบซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ
ได้รับความเชื่อมั่นและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กองทัพอากาศ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) อย่างแท้จริง

ผนวก

เลขที่คำขอ ....................../................
(เจ้ำหน้ำที่ ศซว.ทอ.เป็นผู้กรอก)
วันที่ .......... เดือน .................. ปี .............

แบบฟอร์มคำขอรับกำรประเมินและรับรองซอฟต์แวร์กองทัพอำกำศ
หน่วยงำนที่ขอรับกำรประเมินและรับรองซอฟต์แวร์ .....................................................................................................................................
ผู้ติดต่อประสำนงำนของหน่วย
ยศ - ชื่อ - สกุล .............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง ..........................................................................................................................โทรศัพท์...............................................
ชื่อซอฟต์แวร์ .................................................................................................................................................................................................
ประเภทของซอฟต์แวร์ (กรุณำทำเครื่องหมำย ลงในข้อใดข้อหนึ่ง)
 ซอฟต์แวร์ประเภทยุทธกำร (Combat Software)
: ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนในด้ำนกำลังรบ โดยมีชั้นควำมลับ ทั้งในส่วนกำรปฏิบัติกำรและข้อมูล
 ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธกำร (Semi-Combat Software) : ซอฟต์แวร์ที่มีกำรใช้งำนกับข้อมูลเชิงละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หรือมีเนื้อหำ
 ซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป (Support Software)

เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนยุทธกำร หรือข้อมูลที่มีควำมสำคัญหรือมีชั้นควำมลับ หรือซอฟต์แวร์
ที่มีกำรนำข้อมูลไปใช้กับระบบสำรสนเทศด้ำนกำรรบ
: ซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนที่มีหน้ำที่สนับสนุนกำรใช้งำนทั่วไปของหน่วยงำน

วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
คำอธิบำยเกี่ยวกับคุณลักษณะของซอฟต์แวร์โดยสังเขป
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ระบบกำรทำงำนของซอฟต์แวร์โดยสังเขป
 ระบบปฏิบัติกำร (ระบุ) .......................................................................................................................................................
 ฮำร์ดแวร์ที่ต้องใช้ (ระบุ) .....................................................................................................................................................
 ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ (ระบุ) .....................................................................................................................................................
 รูปแบบฐำนข้อมูล (ระบุ) ......................................................................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................................
จำนวนผู้ใช้งำนโดยประมำณ ...................... User(s) หน่วยผู้ใช้งำนซอฟต์แวร์ ............................................................................................
สถำนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ......................................................................หน่วยงำนเจ้ำของซอฟต์แวร์……………………………………….………….......
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ..........................................................หน่วยงำนบริหำรและกำกับดูแลซอฟต์แวร์ .............................................................
ผู้รับผิดชอบดูแลซอฟต์แวร์ ...........................................................................................................................................................................

แบบประเมินเพื่อรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
( เอกสารใช้งานภายในศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ )

ชื่อซอฟต์แวร์__________________________________________
(เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ)
 ซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ (Combat Software)
ลาดับ

มิติการประเมิน

1
2
3
4

ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทางาน
ด้านความเสถียร
ด้านการรักษาความลับ
ด้านความถูกต้อง

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

 ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ (Semi-Combat Software)
ลาดับ

มิติการประเมิน

1
2
3

ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทางาน
ด้านการรักษาความลับ
ด้านความถูกต้อง

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

 ซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป (Support Software)
ลาดับ

มิติการประเมิน

1

ด้านความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทางาน

เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน เกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ
ผลการประเมิน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

คาอธิบาย
ผ่านเกณฑ์พิจารณาภาคบังคับ จึงเห็นควรให้ทาการประเมินคุณภาพ
ซอฟต์แวร์โดยรวมเพื่อการรับรองต่อไป
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจ ารณาภาคบัง คับ จึง ไม่ทาการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ซอฟต์แวร์โดยรวมในขั้นตอนต่อไป

ข้อเสนอแนะ .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยผู้ขอรับการประเมิน
และรับรองซอฟต์แวร์
ผู้ประเมิน

วัน-เดือน-ปี

(ลงชื่อ) ................................................
(...............................................)
หัวหน้าชุดตรวจประเมินซอฟต์แวร์
ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
........../............./............

แบบประเมินเพื่อรับรองคุณภำพซอฟต์แวร์ตำมมำตรฐำน
( เอกสารใช้งานภายในศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ )

ชื่อซอฟต์แวร์__________________________________________
ประเภท

ยุทธการ (Combat)  กึ่งยุทธการ (Semi-Combat)  สนับสนุนทั่วไป (Support)

วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

1

ควำมเหมำะสมด้ำนกำรทำงำน
ความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทางาน
ความถูกต้องของฟังก์ชันการทางาน
ความเหมาะสมของฟังก์ชันการทางาน
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ประสิทธิภำพกำรทำงำน
เวลาตอบสนอง
การจัดการทรัพยากร
ปริมาณการรองรับ
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ควำมยำกง่ำยของกำรใช้งำน
การตอบสนองการใช้งานที่สงั เกตได้
ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน
ความง่ายในการเรียกใช้งาน
การป้องกันข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน
ความรู้สึกที่ดีต่อส่วนติดต่อประสานผู้ใช้งาน
การเข้าถึง
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ควำมน่ำเชือ่ ถือ
ความเสถียร
ความพร้อมใช้งาน
ระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้
การกู้คืน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4

คะแนน

คำอธิบำย

ร้อยละ

ลำดับ

รำยกำรประเมิน

5

ควำมปลอดภัย
การรักษาความลับ
ความถูกต้อง
การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
การยืนยันตัวตน
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
กำรบำรุงรักษำ
ความไม่ขึ้นต่อกัน
ความสามารถในการนามาใช้ซ้า
ความสามารถในการวิเคราะห์การใช้งาน
ความสามารถในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ความสามารถในการทดสอบ
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
ควำมยืดหยุ่นในกำรนำไปใช้
การบูรณาการ
การติดตั้ง
การทดแทน
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ควำมเข้ำกันได้
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การทางานร่วมกัน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

คะแนน

คำอธิบำย

คะแนนรวม (ร้อยละสุทธิ)
รำยละเอียดในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
หน่วยผู้ขอรับกำรประเมินและรับรองซอฟต์แวร์
ผู้ประเมิน

วัน-เดือน-ปี

ระดับผลกำรประเมินที่ได้
เกณฑ์และระดับผลกำรประเมิน
90 – 100
80 – 89.99
70 – 79.99
60 – 69.99
50 – 59.99
ต่ากว่า 50

Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
Very Poor

(ยอดเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ควรปรับปรุง)
(จาเป็นต้องปรับปรุง)

(ลงชื่อ) ................................................
(...............................................)
หัวหน้าชุดตรวจประเมินซอฟต์แวร์
ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
........../............./............

ร้อยละ

( ตัวอย่าง )

ใบรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์
โดย ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
xxx
A
ชื่อซอฟต์แวร์.......................................................................
หน่วยงานเจ้าของซอฟต์แวร์.........................................................
ประเภทของซอฟต์แวร์
 ซอฟต์แวร์ประเภทยุทธการ (Combat Software)
ซอฟต์แวร์ประเภทกึ่งยุทธการ (Semi-Combat Software)
ซอฟต์แวร์ประเภทสนับสนุนทั่วไป (Support Software)
คะแนนที่ได้ (ร้อยละสุทธิ)
85.62

ระดับคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
Very Good

คาอธิบายโดยสังเขป
ซอฟต์แวร์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สามารถตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยรวมในภาคส่วนนั้น ๆ
ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละคุณลักษณะ
ลาดับ

มิติการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8

ความเหมาะสมด้านการทางาน
ประสิทธิภาพการทางาน
ความยากง่ายในการใช้งาน
ความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัย
การบารุงรักษา
ความยืดหยุ่นในการนาไปใช้
ความเข้ากันได้
คะแนนรวม

ผลการประเมิน
คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
ระดับคุณภาพ
86
80
83
95
84
84
73
100
85.62
Very Good

ผลการประเมินซอฟต์แวร์

ความเข้ากันได้
ความยืดหยุ่นใน
การนาไปใช้

ความเหมาะสม
ด้านการทางาน
100
80
60
40
20
0

การบารุงรักษา

เกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพใน
การทางาน
ความยากง่ายใน
การใช้งาน
ความน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัย

90 – 100 Excellent

80 – 89.99 Very Good

70 –79.99 Good

60 – 69.99 Fair

50 – 59.99 Poor

ต่ากว่า 50 Very Poor


ออกให้ ณ วันที่
........... /................ /............
(ลงชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผู้อานวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
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ทะเบียนการปรับปรุงแก้ไข
วันที่

รายละเอียด

หน่วย/สังกัด

หมายเหตุ

