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ค าน า 
 

การพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป โดยพ้ืนฐานจะต้องใช้ภาษา  HTML  ส าหรับการสร้าง จัดวาง แสดงผล  
ปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบ สี ขนาดตัวอักษร แต่เว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษา HTML  ไม่
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้  ในปัจจุบันเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหา 
Content Management System (CMS) ได้รับความนิยมมากขึ้น  เนื่องจากเป็นระบบที่มีส่วนประกอบ
เสริมต่าง ๆ  ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานได้ เช่น มีระบบที่สามารถแสดงข่าวสาร
ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ มีระบบค้นหา ระบบแสดงสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ระบบแสดงข่าวล่าสุด ฯลฯ และยัง
สามารถน าเข้า ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องยึดติดกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์  อีกทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการดูแล บริหารจัดการและบ ารุงรักษาส าหรับผู้ดูแลระบบอีกด้วย  ซึ่งขั้นตอนและ
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาสามารถเรียนรู้ได้ง่าย เพราะมีเครื่องมือและแผงควบคุมการใช้
งานที่สามารถช่วยให้สร้าง และบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้
ได้มากที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ 
พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ขึ้น เพ่ือให้ผู้พัฒนาหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปปฏิบัติตามและถือเป็นมาตรฐานใน
การท างาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้เป็นอย่างดี 

 
 

                                                                                คณะผู้จัดท า 
                   ส่วนระบบสารสนเทศและภูมสิารสนเทศ                                                             

  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมชลประทาน 
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1. วัตถุประสงค ์

         ๑.๑  เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS  และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

   ๑.๒  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS  และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ  
       1.3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS  

 
2. ขอบเขต 
  คู่มือกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ส าหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้   

2.1   การวิเคราะห์ ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและจัดหาซอฟต์แวร์ 
2.2 เตรียมความพร้อมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.3 ออกแบบส่วนประกอบเว็บไซต์   
2.4 ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
2.5 จัดกลุ่มและโครงสร้างข้อมูล 
2.6 น าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล  
2.7 ทดสอบและแก้ไข 
2.8 จัดท าคู่มือประกอบ ส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ  
2.9 ติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2.10 จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ 
2.11 ประเมินผล 

 
3. ค าจ ากัดความ 
  3.1 ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (CMS)   ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบ
ที่น า มาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมี
ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้    ซึ่งตัวของ CMS เองจะมีส่วนประกอบเสริม ที่
สามารถแทรกเองได้มากมาย เช่น webboard ระบบจัดการป้ายโฆษณา ระบบนับจ านวนผู้ชม  
 
 

คู่มือการปฏิบัตงิาน  
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS  
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3.2 แม่แบบ (Template)   คือ หน้าตาของเว็บไซต์ สี การจัดวาง ต าแหน่งบนเว็บไซต์ รูปแบบ  
ขนาดของตัวอักษร  ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ส่วนของเนื้อหา โมดูลต่าง ๆ ตามต าแหน่งบนเทมเพลทที่
แสดงบนหน้าเว็บไซต์ 

3.3  ส่วนประกอบเสริม (Extension)  คือ โปรแกรมส่วนเสริมที่ขยายขีดความสามารถการท างาน 
 ของ CMS ให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม 

3.4  โมดูล (Module)  เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและ 
ภายนอกมาน าเสนอผ่านหน้าเว็บ  การท างานของ Module ท าให้เว็บไซต์ที่สร้างจาก Joomla CMS มีการ
น าเสนอข้อมูลที่มีความสวยงาม และหลากหลาย เช่น โมดูลการน าเสนอข้อมูลดัชนีซื้อขาย-หลักทรัพย์ โมดูล
แสดงรายการบทความใหม ่ โมดูลแสดงสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก ากับ ดูแล ให้นโยบาย ข้อเสนอแนะ และ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

4.2  ผู้พัฒนาเว็บไซต์  วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง จัดท าคู่มือและ 
อบรมผู้ใช้งาน 

4.3  ผู้ขอรับบริการ  ให้ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ผู้พัฒนา 
เว็บไซต์   

4.4  ผู้ใช้งานเว็บไซต์  น าเข้าเนื้อหาต่าง ๆ ให้หน้าเว็บไซต์มีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4.5  ผู้ดูแลเว็บไซต์   บริหารจัดการในทุก ๆ ส่วนของเว็บไซต์   
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สรุปกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ย CMS กรมชลประทาน 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS กรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1.๑ รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 
1.๒ ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ 

ความต้องการสรุปข้อมูลเพื่อเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้รองรับความต้องการ 
1.๓ ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริง 

สร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ ท าการสร้าง ไดเรคทอรี่ ติดตั้งซอฟต์แวร์และส่วนประกอบเสริมส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ 
1.๔ ออกแบบหน้าจอส่วนเชื่อมต่อส าหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์และส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 
1.๕ สร้างบัญชีผู้ใช้และก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานและผู้ดูแลเว็บไซต์ 
1.๖ จัดกลุ่มข้อมูล หมวดหมู่และก าหนดโครงสร้างของเนื้อหาที่จะแสดงในเว็บไซต์ 
1.๗ น าเข้าเนื้อหาและเชื่อมโยงข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวดหมู่ ทดสอบ/แก้ไข การแสดงผลหน้า 

เว็บไซต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
1.๘ ทดสอบและแก้ไขการเชื่อมโยงข้อมูล 
1.9 จัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลเว็บไซต์ 
1.10 ติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
1.๑1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานให้กับผู้ใช้งานและบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ 
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เตรียมความพร้อมให้เครื่อง                                                            
   คอมพิวเตอร์ 

ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมความต้องการ                                     

   ทดสอบ/แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน                                  

 

จัดกลุ่มและโครงสร้างข้อมูล 

น าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล                        
  

A 

Work Flow กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ในภาพรวม 
 
ล าดับที่                                              ผังกระบวนการ                                เวลา 
 

๑.                                                               ๑ วัน                                     
      
  

 
                         
 2.             ๕ วัน 

   
 
   ๓.  
              ๒ วัน 
 
 
   
   ๔.                                          ออกแบบส่วนประกอบเว็บไซต์                            20 วัน 
 
                                                                                                          
   ๕.                                                                                                           ๑ วัน 
 

                                                                                                             
   ๖. 5 วัน 

 

 

   ๗.                 
 
                                                                                      ๓ วัน 
       ไม่ถูกต้อง 

   8.    

                                             ถูกต้อง                                     ๒ วัน 

 

 

รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
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ประเมินผล 
 

ติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ 

ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 

          จัดฝึกอบรมส าหรับผู้ใช้งาน 
              และผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 

A 

 

   9.   
                             จัดท าคู่มือ                                         3  วัน 

  

10.                           2  วัน 

 

                 
๑1.                     ๓ วัน 

    

    

๑2.                                                                3  วัน 

 

                                                                                                            

รวมเวลาทั้งหมด  50 วัน 
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   ๕. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS  
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์และระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

1 วัน - รับมอบหมายการพัฒนา
เว็บไซต์จากผู้อ านวยการส่วน
ระบบสารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศ 
 
 

บันทึกแจ้งขอให้พัฒนา
เว็บไซต์ต้องมีรายละเอียด
งาน ระยะเวลา ครบถ้วนตรง
ตามความต้องการของผู้
ขอรับบริการ 

-ผู้ขอรับบริการ 
-ผู้อ านวยการส่วนระบบ
สารสนเทศและภูมิ
สารสนเทศ 

2 
 
 
 
 
 

      
 

ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมความต้องการ                     
ของผู้ใช้งาน/เลือกใช้ซอฟต์แวร์ 

  
 

  
                           A 

5 วัน - ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการจากผู้ขอรับ
บริการ  
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
และสรุปข้อมูลเพ่ือเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ให้รองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 
 
 

ตรงตามเป้าหมายของผู้
ขอรับบริการ 

-งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
-ผู้ขอรับบริการ 

  

รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 



 
 

๗ 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

3                            A 
  
 
             เตรียมความพร้อมให้เครื่อง 
                    คอมพิวเตอร์        

 

2 วัน - ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือจ าลอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจริง 
- สร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
- สร้างไดเรคทอรี่ - ติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ 
- ติดตั้งส่วนประกอบเสริม 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมส าหรับพัฒนา
เว็บไซต์ 
- ซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้
พัฒนาเว็บไซต์เป็น
ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด 
(Open source) 

งานพัฒนาเว็บไซต์ 
ฝ่ายสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

4 
 
 

 
ออกแบบส่วนประกอบเว็บไซต์ 

 
 

20 วัน ออกแบบหน้าจอส่วนเชื่อมต่อ
ส าหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์และ
ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ผู้ใช้งานเว็บไซต์และ
ผู้ดูแลเว็บไซต์มีส่วน
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ได้
อย่างสะดวก ตาม
หลักการการออกแบบ
เว็บไซต์ทั่วไป 

งานพัฒนาเว็บไซต์ 
ฝ่ายสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

5 
 
 
 

 
                 ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
 
                       
                           B 
                               

1 วัน สร้างบัญชีผู้ใช้และก าหนดสิทธิ์
การใช้งานให้กับผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ผู้ใช้งานและผู้ดูแล
เว็บไซต์สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและบริหารจัดการ
เว็บไซต์ได้ตามสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 
 

งานพัฒนาเว็บไซต์ 
ฝ่ายสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

  



 
 

๘ 

 

   ทดสอบ/แก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

6                    
                           B 
 
 
             จัดกลุ่มและโครงสร้างข้อมูล 
 
                          
                                     
 

5 วัน จัดกลุ่มข้อมูล หมวดหมู่และ
ก าหนดโครงสร้างของเนื้อหาที่จะ
แสดงในเว็บไซต์ 

-  เว็บไซต์มีโครงสร้าง
เนื้อหาที่เป็นระเบียบ ไม่
ซับซ้อนเพ่ือสะดวกใน
การบริหารจัดการข้อมูล
ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
- เนื้อหาที่ส าคัญจะต้อง
จัดหมวดหมู่ให้ไม่อยู่ลึก
จนเกินไป 

งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

7 
 

 
             น าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
 

3 วัน  
 
               

 

- น าเข้าเนื้อหาและเชื่อมโยง
ข้อมูล ให้เป็นไปตามหมวดหมู่ 
- สร้างเมนูในรูปแบบต่างๆ  

เว็บไซต์มีเนื้อหาและเมนู
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

8 
 
 
 

ไม่ถูกต้อง 
 
 
                 ถูกต้อง 
                           C 

2 วัน 
 

ทดสอบการแสดงผลหน้าเว็บไซต์
กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน 
 

สามารถแสดงผลข้อมูล
และส่วนประกอบเสริม
หน้าเว็บไซต์ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 

งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

  



 
 

๙ 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 
 
 

 

                                                                           
                           C                                
 
                                
                       จัดท าคู่มือ 
 

3 วัน จัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 
 

คู่มือใช้งานมีความถูกต้อง
ชัดเจน 

-งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
-ผู้ขอรับบริการ 

10 
 

 
           ติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ 
             ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

2 วัน  ด าเนินการติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนา
แล้วเสร็จและก าหนด  ค่าพ้ืนฐาน
ของเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เว็บไซต์ถูกติดตั้งบน
เครื่องแม่ข่ายได้อย่าง
สมบูรณ์ถูกต้อง ไม่เกิด
ปัญหาและข้อผิดพลาด 

งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

11 
 
 
 

 
            จัดฝึกอบรมส าหรับผู้ใช้งาน 
                  และผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 
 
                           D 

3 วัน   อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ให้กับผู้ใช้งานและบริหารจัดการ
เว็บไซต์ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ พร้อม
ส่งมอบเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ 
 

-ผู้ใช้งานสามารถบริหาร
จัดการเนื้อหาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถ
บริหารจัดการเว็บไซต์ได้
เองอย่างต่อเนื่อง  
 

-งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่าย
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
-ผู้ขอรับบริการ 

  



 
 

๑๐ 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

12                            
                           D 
 
                              
                     ประเมินผล 
 

3 วัน ผู้พัฒนาเว็บไซต์สรุปผลการพัฒนา
และประเมินผลติดตามการ
ฝึกอบรมการใช้งาน 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

 

๖.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึกแนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ขอรับบริการแจ้ง 
ความต้องการในการพัฒนา
เว็บไซต์ 

1. 1. ผู้ขอรับบริการบันทึกแจ้งความต้องการในการ
พัฒนาเว็บไซต์ 

2. 2. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พิจารณาผู้รับผิดชอบ และมอบหมายให้
ด าเนินการ 
 

บันทึกข้อความตาม
ระเบียบสารบรรณ 

ผู้ขอรับบริการ 
ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้ขอรับบริการให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2.  ศึกษาวิเคราะห์รวบรวม 
ข้อมูล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ 
และส่วน ประกอบเสริม สรุปเพ่ือ
น าเสนอกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาต่อผู้ขอรับบริการ 

1. 1. ผู้พัฒนาสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับข้อมูล
จากผู้ขอรับบริการ 

2. 2. ผู้พัฒนาศึกษาวิเคราะห์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์   
3. และส่วนประกอบเสริมเพ่ือให้เว็บไซต์สามารถแสดง

ความสามารถได้ตรงตามความต้องการ  
3. มีการติดต่อประสานงานกับผู้ขอรับบริการ เพ่ือ
ประชุมสรุปความต้องการซอฟต์แวร์และส่วน 
ประกอบเสริมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เสนอให้
ผู้รับบริการทราบและเข้าใจตรงกัน 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้ขอรับบริการ 

ผู้รับบริการยอมรับใน
เงื่อนไขการปฏิบัติงานและ
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนาเว็บไซต์ 

  



 
 

๑๒ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

3. เตรียมความพร้อมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือจ าลองเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือนจริง 
 2. สร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
 3. สร้างไดเรคทอรี่ของเว็บไซต์ 
 4. ติดตั้งส่วนประกอบเสริมเพ่ือเพ่ิมความ 
สามารถให้หน้าเว็บไซต์น่าสนใจมากขึ้น  

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนทีจ่ าลองขึ้นสามารถ
รองรับและเข้ากันได้กับ
ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ได้เป็นอย่าง
ดี 

4. ออกแบบส่วนประกอบ
เว็บไซต์   
 

การออกแบบส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
  1. ออกแบบส่วนเชื่อมต่อส าหรับ 
ผู้ใช้งาน  ประกอบด้วย โมดูลเข้าสู่ระบบ 
โมดูลสมาชิก โมดูลค้นหา โมดูลสถิติผู้เยี่ยม  
โมดูลแสดงป้ายโฆษณา โมดูลแสดงเมนูหลัก  
โมดูลแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2. ออกแบบส่วนเชื่อมต่อส าหรับ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์  ประกอบด้วย  ส่วนการ
บริหารจัดการผู้ใช้งาน ส่วนบริหารจัดการ
เมนู ส่วนบริหารจัดการเนื้อหา  
 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์มี
การแสดงผลในต าแหน่งที่
เหมาะสมและสะดวกใน
การใช้งาน  

  



 
 

๑๓ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

  3. ออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์  
พร้อมด้วยกราฟฟิกต่างๆ เช่น แบนเนอร์ชื่อ
หน่วยงาน เมนู สี ขนาด รูปแบบตัวอักษร 

   

5. ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
 

  สร้างบัญชีผู้ใช้งานพร้อมก าหนดสิทธิ์การ 
ใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลเว็บไซต์ 

      ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ก าหนดสิทธิ์ได้ตรงตามกลุ่ม
ของผู้ใช้งาน 

6. จัดกลุ่มและโครงสร้างเนื้อหา 
 

   จัดหมวดหมู่ข้อมูลและก าหนดโครงสร้าง
เนื้อหาที่จะแสดงในหน้าเว็บไซต์ 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ หมวดหมู่ข้อมูล โครงสร้าง
เนื้อหาจะต้องเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน เพ่ือสะดวกในการ
เข้าถึง 

7. น าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล  
 

   น าเข้าเนื้อหาและเชื่อมโยงข้อมูลให้
เป็นไปตามหมวดหมู่ที่ได้ก าหนดไว้   

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข 
เนื้อหาที่น าเข้า และ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

8. ทดสอบและแก้ไข 
 

  ท าการทดสอบการแสดงผลของหน้า
เว็บไซต์ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 
หรือพบข้อผิดพลาดของการแสดงผล  
ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องย้อนกลับไปแก้ไข
เพ่ือให้ผลลัพธ์ถูกต้อง 
 
 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้ขอรับบริการ 

เว็บไซต์แสดงผลได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  



 
 

๑๔ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

9.จัดท าคู่มือประกอบ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลเว็บไซต์  
 

  จัดท าคู่มือส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแล
เว็บไซต์ 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้ขอรับบริการ 

มีเครื่องมือที่ผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถ
บริหารจัดการได้เอง และ
ตรงตามความต้องการ 

10. ติดตั้งเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จ 
 
 

- น าออก (Export) ฐานข้อมูล (Database) 
และไฟล์ข้อมูล (Source file) จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
- น าเข้า (Import) อัพโหลดเว็บไซต์  
– แก้ไขค่าเบื้องต้นให้ตรงกับสภาพ 
แวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายก่อน
อัพโหลด 

 ผู้ขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการต้อง
ก าหนดค่าเบื้องต้นให้ตรง
กับสภาพแวดล้อมของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

11.จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 

- ผู้พัฒนาเว็บไซต์ประสานกับผู้ขอรับบริการ 
เพ่ือจัดอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลเว็บไซต์ผ่าน
ผู้บังคับบัญชา 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้ขอรับบริการ 

ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบให้มี
การฝึกอบรมการใช้งาน 

12. ผู้พัฒนาสรุปผลการด าเนิน 
การพัฒนา การฝึกอบรม 
ประเมินผลและติดตาม 
 
 
 
 

- สรุปผลการด าเนินการเสนอต่อผู้บังคับ 
บัญชา 
- ประเมินผลติดตามการใช้งานเว็บไซต์ 

 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้ขอรับบริการ 

ผู้ขอรับบริการจะต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
น าเข้าและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์ 
ในการติดตามผล 

 



 
 

๑๕ 

 

 
๗.ระบบติดตามประเมินผล  

 
กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตาม

ประเมินผล 
ตัวช้ีวัด ผู้ติดตาม/

ประเมินผล 
การพัฒนา
เว็บไซต์ด้วย 
CMS  

1.เว็บไซต์สามารถ
แสดงผลข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง  
2.รูปแบบการแสดงผล
และการใช้งานหน้า
เว็บไซต์ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ขอรับ
บริการ 
 

ตรวจสอบการ
แสดงผลของ
หน้าเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับความส าเร็จ
ของคุณภาพ
เว็บไซต์และระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์  

ผู้ขอรับบริการ
ส านัก/กอง  

 
 
8.เอกสารอ้างอิง  

1. ปิยะ นากสงค์. 2558 .  สร้างเว็บไซต์ที่แสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ด้วย Joomla 3.x &  
Template ฉบับสมบูรณ์ , : ส านักพิมพ์ ซิมพลิฟาย  

2. ค ารับรองปฏิบัติราชการ เกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ส านัก/กอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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