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คํานํา 

คูมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของกรมชลประทาน และใชเปนคูมือในการถายทอดความรูใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม  โดยในปจจุบันกรมชลประทานมีขอมูลตางๆ ท้ังในสวนของขอมูลดานการบริการจัดการน้ํา 
ขอมูลทางดานบุคลากร การเงิน พัสดุ แผนงาน งบประมาณ และขอมูลโครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบแลวนํามาประมวลผลใหออกมาเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ
การนําไปใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค  ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศจึงมี
ความสําคัญตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมชลประทานใหมีประสิทธิภาพ มุงไปสูความ
เปนองคกรอัจฉริยะ ท่ีสรางความม่ันคงดานน้ํา ซ่ึงในข้ันตอนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น จะเปนไป
ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (Systems Development Life Cycle: SDLC) โดยปรับใหเขากับการ
ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการพัฒนาระบบสารสนเทศมีมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดมากท่ีสุด 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูสนใจ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 
                 

คณะผูจัดทํา สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ                                                             
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1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปน 
ลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 
และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได
มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริหารท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการ 

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือการขอรับ
บริการท่ีตรงกับความตองการ 

1.3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 

2.  ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงข้ันตอนการใหบริการดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ

สารสนเทศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการแจงความ
ตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมชลประทาน ไปจนถึงการสงมอบและ
ประเมินผลระบบ 

3.  คําจํากัดความ 
 ระบบฐานขอมูล (Database)  หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยาง
มีระบบ มีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ท่ีชัดเจน  ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมท่ีมี
ขอมูล เก่ียวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกัน
ขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการใชฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management System) 
มีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

  ระบบสารสนเทศ  (Information System) หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอรท้ังฮารดแวร  ซอฟตแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูล  ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ  พนักงานท่ี
เก่ียวของ และผู เชี่ยวชาญในสาขา  ทุกองคประกอบนี้ ทํางานรวมกันเพ่ือกําหนด  รวบรวม จัดเก็บ
ขอมูล ประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพ่ือชวยสนับสนุนการ
ทํางาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานของ
องคกร 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หมายถึง  การสรางระบบงานใหมหรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมท่ีมีอยู
แลวใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือเพ่ือแกปญหาท่ีมีอยู โดยนําเอาคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการจัดการขอมูล เพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน ใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกร  

คูมือการปฏิบัตงิาน 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 
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  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง กระบวนการทาง 
ความคิด (Logical Process)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแกปญหาและตอบสนองความตองการของ 
ผูใชงาน โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้น อาจเริ่มดวยการพัฒนาระบบใหมเลยหรือนําระบบเดิมท่ีมีอยูแลวมา
ปรับเปลี่ยนใหดียิ่งข้ึน 

ผอ.ทส.  หมายถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผสภ.ทส.  หมายถึง  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 

สบ.ทส.  หมายถึง  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ศทส.  หมายถึง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ผูพัฒนาระบบ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กรมชลประทาน 

ผูขอรับบริการ หมายถึง หนวยงาน ขาราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมชลประทาน 

4.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
4.1  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กํากับ ดูแล ใหนโยบาย ขอเสนอแนะ และ

สนับสนุนการดําเนินงาน 
4.2  ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ  กํากับ ดูแล ใหขอเสนอแนะ สนับสนุนการ

ดําเนินงาน และมอบหมายงานใหฝายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
4.3 หัวหนาฝายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ควบคุม ดูแล ใหขอเสนอแนะ และมอบหมายงาน

ใหผูพัฒนาระบบ   
4.4 ผูพัฒนาระบบ  ดําเนินการตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
4.5 ผูขอรับบริการ  ดําเนินการติดตอประสานงาน รวบรวมความตองการ เอกสาร แบบฟอรมท่ี

ตองการใชงานในระบบ และจัดทําบันทึกถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือแจงความจํานงใน
การขอรับบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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สรุปกระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 
 

กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 
1. ผูขอรับบริการแจงความตองการขอใหพัฒนาระบบ โดยจัดทําบันทึกถึงผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณามอบหมายงานใหสวนระบบ

สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ  
3. วางแผนการทํางาน  แตงตั้งคณะทํางาน  และประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอพัฒนาระบบ 
4. ผูพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลจากระบบงานเดิม นํามาศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของ

ระบบ  กําหนดขอบเขตการดําเนินการ รวมถึงวิเคราะหหา Software ท่ีเหมาะสม 
5. ออกแบบระบบ โดยออกแบบสวนติดตอกับผูใช (Human Interface) ออกแบบฐานขอมูล และ

ออกแบบฟงกชั่นการทํางานภายในระบบ  
6. พัฒนาระบบ โดยจัดทําสวนติดตอกับผูใช และเขียนชุดคําสั่ง 
7. ตรวจสอบการทํางานของชุดคําสั่ง   
8. ติดตั้งระบบ  
9. ทดสอบระบบ 
10. จัดทําคูมือการใชงาน 
11. อบรมการใชงานระบบเพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางถูกตอง 
12. จัดทําบันทึกเพ่ือสงมอบระบบงานใหแกผูขอรับบริการ 
13. ประเมินผลการใชงานของระบบ เพ่ือหาขอบกพรองของการใชงานระบบ 
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ออกแบบระบบ           

ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส.                                     

พัฒนาระบบ 

ตรวจสอบการทํางาน
ของชุดคําสั่ง 

    
 
 
 
 
 
 

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางาน                                     

รวบรวม ศึกษา วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ                                     

ติดตั้งระบบ           

ทดสอบการทํางาน 
ของระบบ 

    
 
 
 
 
 
 

Yes 

No           

No           

Yes 

Work Flow กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 

ลําดับท่ี                                            ผังกระบวนการ                               เวลา 
 

๑.                                                   ๑ วัน                                     

      

  

 
2.                         1 ชม. 
 
 
3.            5 วัน 
    
  
4.             5 วัน 

   
 
  5.           7 วัน 

        
  6.           *** 
 
   
  7.                                                                                                 *** 
 
 
                    
  8.                                                                                                           3 วัน 
 

                                                                                                             
                              
  9. 5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอรับบริการจัดทํา 
บันทึก ถึง ผอ.ทส. 

A 
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จัดทําคูมือ           

อบรมการใชงาน           

สงมอบระบบ           

ประเมินผลการใชงานระบบ           

 
 
 
  10. 5 วัน 
 
 
  11. 3 วัน 
                                                                            
 
  12. 1 วัน 
                                                                                                               
 
  13.                                                                                     7 วัน 
    
                                                   
หมายเหตุ *** ระยะเวลาข้ึนอยูกับระบบยาก-งาย ยุงยาก ซับซอนหรือไม มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญ
โครงสรางของระบบมีความแตกตางกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 



5.  Work Flow 
ช่ือกระบวนการ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 

 
 

1 วัน - ผูขอรับบริการ จัดทําบันทึกถึง ผอ.ทส. 
แจงความตองการใหพัฒนาระบบฯ 
 

มีบันทึกเปนลายลักษณอักษรในการขอใช
บริการ 

ผูขอรับ
บริการ/
ผอ.ทส./ 

2. 

 
 
 

1 ชม. - ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส. มีบันทึกเปนลายลักษณอักษรในการ
มอบหมายงาน 
 

ผอ.ทส./
ผสภ.ทส. 

3. 

 
 

5 วัน - วางแผนการทํางาน 
- แตงตั้งคณะทํางาน 
- ประชุมคณะทํางาน 

มีแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน ผสภ.ทส./
สบ.ทส./

ผูพัฒนาระบบ/
ผูขอรับบริการ 

4. 

 
 
 
 

5 วัน - รวบรวมขอมูลจากระบบงานเดิม และ
เอกสารท่ีเก่ียวของ นํามาศึกษาและ
วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ 
รวมถึงวิเคราะหหา Software และ 
Tools ท่ีเหมาะสมในการใชงาน 

  

มีแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแส
ขอมูล 

ผูพัฒนาระบบ/
ผูขอรับบริการ 

ผูขอรับบริการจัดทํา 
บันทึก ถึง ผอ.ทส. 

 
 

ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส. 

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน 
และประชุมคณะทํางาน 

รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหระบบงาน 
(Problem/Requirement)  

A 

6 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

5. 

 7 วัน - ออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
- ออกแบบฟงกชั่นการทํางานของ 
  ระบบ  
- ออกแบบฐานขอมูล 
 
 

มีหนาจอสวนติดตอกับผูใช/แบบจําลอง
ขอมูล และพจนานุกรมขอมูลถูกตอง
ครบถวนตามความตองการของระบบ 

ผูพัฒนาระบบ 

6. 

 
 
 
 

*** - จัดเตรียม Software และ Tools ท่ีใช
ในการพัฒนาระบบ 

- จัดเตรียม File Graphic 
- จัดทําแมแบบ Template  
- เขียนชุดคําสั่ง 

มี Template สําหรับระบบงานและ
ชุดคําสั่งในการประมวลผล 
 

ผูพัฒนาระบบ 

7. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*** - ตรวจสอบความถูกตอง 
ของชุดคําสั่ง 

ชุดคําสั่งประมวลผลการทํางานถูกตอง ผูพัฒนาระบบ 

พัฒนาระบบ 
(System Development) 

ออกแบบระบบ 
(System Design) 

A 

ตรวจสอบการทํางาน
ของชุดคําสั่ง 
(Debug) 

No 

Yes 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

8. 

 
 
 
 

3 วัน - ดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขาย ระบบถูกติดตั้งอยางถูกตอง ผูพัฒนาระบบ 
 
 
 
 

9. 

 
 
 

5 วัน - ทดสอบการทํางานของระบบหลังจาก
ติดตั้งบนเครื่องแมขาย 

ระบบทํางานอยางถูกตอง ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ 

 

10. 

 5 วัน 
 

จัดทําคูมือการใชงานระบบ คูมือการใชงานมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง 
 

ผูพัฒนาระบบ 

11. 

 
 

3 วัน อบรมการใชงานระบบใหกับ 
ผูใชระบบ 

ผูใชงานสามารถ 
ใชงานระบบไดเปนอยางถูกตอง 

 

ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ 

อบรมการใชงาน 
(Training) 

 

จัดทําคูมือ 
(Documentation) 

 

ติดตั้งระบบ 
(Installation/Implement) 

 

B 

ทดสอบการทํางาน 
ของระบบ 
(Test) 

No 

Yes 

C 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

12. 

 1 วัน จัดทําเอกสารเพ่ือสงมอบระบบงานให 
ผูขอรับบริการ 

มีบันทึกสงมอบงานเปนลายลักษณอักษร สบ.ทส./
ผสภ.ทส./
ผอ.ทส./ 
ผูขอรับบริการ 

13. 

 
 
 
 
 
 

7 วัน ประเมินผลการใชงานระบบเพ่ือหา
ขอบกพรองและความพึงพอใจในการใช
งานระบบ 

มีการประเมินผลเพ่ือหาความพึงพอใจใน
การใชงานระบบ 

ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ/
ผูใชงาน 

หมายเหตุ  *** ระยะเวลาข้ึนอยูกับระบบยาก-งาย ยุงยาก ซับซอนหรือไม มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญโครงสรางของระบบมีความแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

สงมอบระบบงาน 
 

ประเมินผลการใชงานระบบ           
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6.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

1. ผูขอรับบริการแจง 
ความตองการใหพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 ผูขอรับบริการทําบันทึกแจงความตองการในการ
พัฒนาระบบ  

  

บันทึกขอความแจงความ
ตองการพัฒนาระบบ 

- ผูขอรับบริการ 
- ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มอบหมายงานใหผูอํานวยการ
สวนระบบสารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พิจารณาผูรับผิดชอบ และมอบหมายให
ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศดําเนินการ 

  

บันทึกขอความ 
มอบหมายงาน 

- ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- ผูอํานวยการสวนระบบ
สารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

 

3. วางแผนการทํางาน แตงตั้ง
คณะทํางานและประชุม
คณะทํางาน 

 ผูพัฒนาระบบวางแผนการทํางาน  แตงตั้ง
คณะทํางาน  และประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอ
พัฒนาระบบ 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ 
แผนการปฏิบัติงาน 

- คณะทํางาน 
 

 

4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห
ความเปนไปไดและความตองการ
ใชงานระบบ 

1. ผูพัฒนาสอบถามขอมูลปญหาและข้ันตอน
การปฏิบัติงานจากผูขอรับบริการ 

2. ผูพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลจากระบบงาน
เดิม นํามาศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของ
ระบบ  กําหนดขอบเขตการดําเนินการ รวมถึง
วิเคราะหหา Software ท่ีเหมาะสม โดยศึกษาจาก
กระบวนการทํางานของระบบงานปจจุบัน และนํา
ขอกําหนดจากขอบเขตความตองการท่ีไดมา  

- แผนภาพบริบท 
(Context Diagram)  
- แผนภาพกระแสขอมูล 
(Data Flow Diagram) 

- ผูพัฒนาระบบ ผูขอรับบริการควรแจง
ปญหาและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของระบบงาน
เดิมใหครบถวนถูกตอง 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

 วิ เคราะห รายละเอียด เพ่ือทํ าการพัฒนาเป น
แบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical Model) 

   

5. ออกแบบระบบ 1. ออกแบบส วน ติดต อ กับผู ใช  (Human 
Interface) เชนการทําแมแบบ Template ระบบ  

2. ออกแบบฐานขอมูลในรูปแบบตารางและทํา
การ Normalization เพ่ือลดความซํ้าซอนของขอมูล 

3. สรางแบบจําลองขอมูล (E-R Diagram) 
เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธของขอมูลในระบบ  

4. จัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
5. ออกแบบฟงกชั่นการทํางานภายในระบบ  

- Template 
- E-R Diagram 
- Data Dictionary 

- ผูพัฒนาระบบ  

6. พัฒนาระบบ 1. จัดทําไฟลกราฟคตาง ๆ ท่ีใชในการจัดทํา
แมแบบ (Template)  เชน ปุมเมนูตาง ๆ,  Banner,  
Icon และใช CSS ในการกําหนดรูปแบบสีของตาราง 
และลักษณะของตัวอักษร จากนั้นจึงจัดวางเคาโครง
รวมถึงจัดทําแมแบบระบบ 

2. เขียนชุดคําสั่ง  โดยเลือกใชภาษาโปรแกรม , 
Framework และเลือกใช  Tools ท่ี เหมาะสมกับ
ระบบท่ีทําการพัฒนา จากนั้นจึงเขียนชุดคําสั่งเพ่ือ
ประมวลผลขอมูล  

Framework หรือ Tools 
ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

- ผูพัฒนาระบบ  
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

7. ตรวจสอบการทํางานของ
ชุดคําสั่ง 

หาขอบกพรอง (bugs) หรือขอผิดพลาด (errors) 
ของโปรแกรมและดําเนินการแกไขขอบกพรองและ
ขอผิดพลาดตางๆ 

 - ผูพัฒนาระบบ  

8. ติดตั้งระบบ จัดเตรียมเครื่องแมขาย ใหรองรับการทํางานของ
ภาษาโปรแกรม,  Framework และ Tools ท่ี
เลือกใชแลวดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขาย 

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ฝายบริหารระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 

9. ทดสอบการทํางานของระบบ ทดสอบการทํางานของระบบ โดยเริ่มจากการ
ทดสอบแตละสวน (Unit Testing) เพ่ือทดสอบ
ระบบแตละฟงกชั่นวาทํางานถูกตองหรือไม และทํา
การทดสอบท้ังระบบ (System Testing) เพ่ือ
ทดสอบในภาพรวมของระบบ  

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 
 

 

10. จัดทําคูมือ จัดทําคูมือการใชงาน  - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 

 

11. อบรมการใชงานระบบ จัดฝกอบรมการใชงานระบบเพ่ือใหผูใชงานสามารถ
ใชงานระบบไดอยางถูกตอง 

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 

 

12. สงมอบระบบ จัดทําบันทึกเพ่ือสงมอบระบบงานใหแกผูขอรับ
บริการ 

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 

 

13. ประเมินผลการใชงานระบบ ประเมินผลการใชงานระบบเพ่ือหาขอบกพรองและ
ทําการปรับปรุงระบบ 

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 
- ผูใชงาน 
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7.  ระบบติดตามประเมินผล 
มีการประเมินผลการใชงานระบบ โดย 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบมีความครบถวน สมบูรณ 

ตรงกับความตองการของผูใชงาน

หรือผูขอรับบริการ 

สอบถามจากผูใชงาน  ในดานความสะดวกในการ

ใชงานระบบ  ความถูกตองของขอมูล ปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการของ

ผูใชงานตอไป 

- ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 
- ผูใชงาน  

 

 

8.  เอกสารอางอิง 
  - 
 

9.  แบบฟอรมที่ใช 
     - 
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