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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 และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือการขอรับ
บริการท่ีตรงกับความตองการ 

1.3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานดาน
สารสนเทศ 

2.  ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงข้ันตอนการใหบริการดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลของกรม

ชลประทาน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการแจงความตองการในเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม
ชลประทาน และหนวยงานภายนอกกรมชลประทาน ไปจนถึงการสงมอบและประเมินผลระบบ 

3.  คําจํากัดความ 
  ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงหรือรายละเอียดท่ีมีความสําคัญในการทํางาน 

 การเช่ือมโยงขอมูล หมายถึง การเชื่อมโยงกระบวนการทํางานและขอมูลของระบบงานคอมพิวเตอร
หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับกอง สํานัก ฝาย ศูนย กรม กระทรวง และอ่ืนๆ 
โดยอาจเปนการเชื่อมโยงกันภายในหนวยงาน หรือขามหนวยงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกรรมท่ีมี
กระบวนการทํางานและขอมูลตางๆ รวมกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีเปาหมายท่ีประชาชนหรือ
ผูใชบริการเปนศูนยกลางใหบริการ 

มาตรฐานขอมูล หมายถึง กฎเกณฑและแนวทางในการกําหนดรูปแบบและการนิยามขอมูลท่ีใช 
รวมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางระบบคอมพิวเตอร และทําใหผูใชขอมูลจดจํา
และเขาใจความหมายของขอมูลตรงกัน  

ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบ  
มีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ท่ีชัดเจน  ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมท่ีมีขอมูล 
เก่ียวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกันขอมูล
เหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการใชฐานขอมูล เรียกว า ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management System) 
มีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

คูมือการปฏิบัตงิาน 
มาตรฐานการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง กระบวนการทาง 
ความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ 
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 และหนวยงาน
ภายนอกกรมชลประทานท่ีขอเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

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 รวบรวมความตองการเชื่อมโยงขอมูล และจัดทํา

บันทึกถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือแจงความจํานงในการขอรับบริการการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล 
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สรุปกระบวนการมาตรฐานการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ 
 

กระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 
1. ผูขอรับบริการแจงความตองการขอเชื่อมโยงขอมูลจากกรมชลประทาน โดยจัดทําบันทึกถึง

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณามอบหมายงานใหสวนระบบ

สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ  
3. วางแผนการทํางาน  แตงตั้งคณะทํางาน  และประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอรับบริการ 
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหความตองการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล            
5. กําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซอนรายการขอมูล 
6. พัฒนาระบบ โดยเขียนชุดคําสั่งรับ-สง Service 
7. ตรวจสอบการทํางานของชุดคําสั่ง   
8. จัดทําคูมือการเชื่อมโยงขอมูล 
9. จัดทําบันทึกเพ่ือสงมอบระบบเชื่อมโยงใหแกผูขอรับบริการ 
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กําหนดมาตรฐานและลดความซํ้าซอนรายการขอมูล           

ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส.                                     

พัฒนาระบบ 

ตรวจสอบการ
ทํางานของชุดคําสั่ง 
    
 
 
 
 
 
 

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางาน                                     

ศึกษา รวบรวม วิเคราะหความตองการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล            

จัดทําคูมือการเชื่อมโยงขอมูล           

สงมอบระบบเชื่อมโยง           

Yes           

No           

Work Flow กระบวนการมาตรฐานการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 
ดานสารสนเทศ 

 

ลําดับท่ี                                            ผังกระบวนการ                               เวลา 
 

๑.                                                               ๑ วัน                                     

      

  

 
 2.                                 1 ชม. 
 

 3.           5 วัน 
   
   
 4.             5 วัน 
 
 

   5.           7 วัน 
 
   
   6.               *** 
                                                                                              
 
                    
   7.                                                                                                          5 วัน 
 
 
 
 
   8.           5 วัน 

                                                                                                             
                              
   9.            1 วัน 

หมายเหตุ  *** ข้ึนอยูกับความยาก-งาย ซับซอนหรือไม  มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญ โครงสรางของระบบท่ี
แตกตางกัน 

ผูขอรับบริการจัดทํา 
บันทึก ถึง ผอ.ทส. 



5.  Work Flow 

ช่ือกระบวนการ : มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ    
ตัวช้ีวัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัต ิงาน : ระดับความสําเร็จของการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

1 วัน - ผูขอรับบริการ จัดทําบันทึกถึง ผอ.ทส. 
แจงความตองการเชื่อมโยงขอมูล 
 

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 - ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือใหไดรายการขอมูลท่ีตองการ
แลกเปลี่ยน ผลลัพธท่ีได ประกอบดวย 
ความตองการแลกเปลี่ยนขอมูล, 
กระบวนการทํางานของระบบ และ 
รายละเอียดคุณลักษณะของขอมูล 

มีแผนภาพบริบท (Context Diagram)  
และแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram) ท่ีครบถวนถูกตอง 

ผูพัฒนาระบบ/
ผูขอรับบริการ 

      

ผูขอรับบริการจัดทํา
บันทึกถึง ผอ.ทส. 

 

ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส. 

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน
และประชุมคณะทํางาน 

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห 
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล  

A          

5 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

5. 

 7 วัน - กําหนดรายการขอมูลท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนระหวางหนวยงาน โดยสราง
ความสอดคลองกอนท่ีจะนําขอมูลไป
ออกแบบและสรางเปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
 

มีแบบจําลองโครงสรางฐานขอมูล  
(ER-Model) และพจนานุกรมขอมูล  
(Data Dictionary) ท่ีครบถวนถูกตอง 
 

ผูพัฒนาระบบ 

6. 

 
 
 
 

*** - จัดเตรียม Software และ Tools ท่ีใช
ในการพัฒนาระบบ 

- เขียนชุดคําสั่ง 

มี XML Schemas และชุดคําสั่งในการ
ประมวลผล 
 

ผูพัฒนาระบบ 

7. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 วัน - ตรวจสอบความถูกตอง 
ของชุดคําสั่ง 

ชุดคําสั่งประมวลผลการทํางานถูกตอง ผูพัฒนาระบบ 

พัฒนาระบบ 
(System Development) 

กําหนดมาตรฐาน 
และลดความซํ้าซอนรายการขอมูล 

A 

ตรวจสอบการ
ทํางานของ

ชุดคําสั่ง(Error & 
Debug) 

No 

Yes 

B 
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ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

8. 

 
 
 
 

5 วัน 
 

- จัดทําคูมือการเชื่อมโยงขอมูล คูมือการเชื่อมโยงขอมูลมีเนื้อหาครบถวน
ถูกตอง 
 

ผูพัฒนาระบบ 
 
 
 
 
 

9. 

 1 วัน - จัดทําเอกสารมอบระบบเชื่อมโยง มีบันทึกสงมอบงานเปนลายลักษณอักษร ผูพัฒนาระบบ 

หมายเหตุ  *** ข้ึนอยูกับความยาก-งาย ซับซอนหรือไม  มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญ โครงสรางของระบบท่ีแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงมอบระบบเชื่อมโยง 

จัดทําคูมือ 
(Documentation) 

 

B 
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6.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

1. ผูขอรับบริการแจง 
ความตองการขอเชื่อมโยงขอมูล 

 ผูขอรับบริการทําบันทึกแจงความตองการในการขอ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล  

  

บันทึกขอความแจงความ
ตองการเชื่อมโยงขอมูล 

- ผูขอรับบริการ 
- ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มอบหมายงานใหผูอํานวยการ
สวนระบบสารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารพิจารณาผูรับผิดชอบ และมอบหมายให
ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศดําเนินการ 

  

บันทึกขอความ 
มอบหมายงาน 

- ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
- ผูอํานวยการสวนระบบ
สารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศ 

 

3. วางแผนการทํางาน แตงตั้ง
คณะทํางาน และประชุม
คณะทํางาน  

 ผูพัฒนาระบบวางแผนการทํางานรวมกับ
ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและ 
ภูมิสารสนเทศ  จากนั้นจึงแตงตั้งคณะทํางาน  และ
ประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอพัฒนาระบบ 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ 
แผนการปฏิบัติงาน 

- คณะทํางาน 
 

 

4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห
ความตองการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

1. ผู พั ฒ น า ร ะ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล จ า ก
ผูรับบริการเ พ่ือใหไดรายการขอมูลท่ีตองการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 

2. วิเคราะหรายละเอียดความตองการของการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงประกอบไปดวย  

- เปาหมายและวัตถุประสงคของการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล   

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

- ผูพัฒนาระบบ ผูขอรับบริการควรแจง
รายการขอมูลท่ีขอ
เชื่อมโยงใหครบถวน
ถูกตอง 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

 

- รายการขอมูลท่ีเก่ียวของ   
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอมูล  
- ขอบเขตและขอจํากัดของการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูล 
3. วิเคราะหกระบวนการทํางาน (Processes) คือ 

การทํางาน กิจกรรม การกระทํา หรือ ข้ันตอนท่ี  
เก่ียวของกับขอมูลหรือสารสนเทศ เชน การจายเบี้ยให 
ผูสูงอายุนั้นจะตองมีการตรวจสอบสิทธิวาตรงตาม
ระเบียบราชการ คือ ตองเปนคนไทยท่ีมี อายุเกิน 60 ป
ท่ีมีชีวิตอยู และเปนผูท่ีไมมีรายได   
วิ เ ค ร า ะ ห ค น แ ล ะ ห น ว ย ง า น  ( People and 
Organization) เปนการทําความเขาใจบุคลากรและ
องคกรท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 
ข้ันตอนนี้เปนการพิจารณาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล โดยจะพิจารณาจาก
บทบาทหนาท่ีตามระเบียบราชการ ซ่ึงรายละเอียด
ความสัมพันธระหวางขอมูลและหนวยงานจะชวยให
คณะทํางานสามารถทราบวาหนวยงานสนับสนุนนั้นมี
คุณลักษณะของขอมูลท่ีสอดคลองกับการทํางาน และมี
รายละเอียดของขอมูลท่ีเหมาะสมหรือไม 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

 4. วิเคราะหเทคโนโลยี (Technology) เปนการ
ทําความเขาใจสภาวะแวดลอมทางเทคนิค เพ่ือเลือกใช
เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร ไดแก 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอกับผูใชงาน 
ระบบฐานขอมูล การประมวลผลขอมูล ภาษาท่ีใชใน
การเขียนชุดคําสั่ง  การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
และอ่ืนๆ 

   

5. กําหนดมาตรฐานและลด
ความซํ้าซอนรายการขอมูล 

จากกระบวนการวิเคราะหความตองการแลกเปลี่ยน
ขอมูล จะไดรายการขอมูลท่ีตองการแลกเปลี่ยนระหวาง
หนวยงานซ่ึงรายการขอมูลท่ีรวบรวมมาอาจมีความ
แตกตางกันในเชิงโครงสรางหรือความหมาย ทําใหตองมี
การสรางความสอดคลองกอนท่ีจะนําขอมูลไปออกแบบ 
และสร าง เปน เอกสารอิเล็กทรอนิกส เ พ่ือทําการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. สรางความสอดคลอง และลดความซํ้าซอน
รายการขอมูล (Data Simplification, Harmonization) 
โดยการรวบรวมชื่อรายการขอมูลท่ีตองการแลกเปลี่ยน 
แลวจึงนิยามชื่อรายการขอมูล โดยเพ่ิมรายละเอียดของ
คําอธิบายรายการขอมูล ลักษณะของขอมูล และการใช
รหัสขอมูล  

 

- แบบจําลองโครงสราง
ฐานขอมูล (ER-Model) 
- พจนานุกรมขอมูล  
(Data dictionary) 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน 

 2. เปรียบเทียบชื่อรายการขอมูลและความหมาย 
และตั้งชื่อท่ีเปนมาตรฐาน โดยระบุชื่อรายการขอมูลท่ีมี
ชื่อเรียกตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน และรายการ
ขอมูลท่ีชื่อเหมือนกัน แตมีความหมายตางกัน  

3. จําลองแบบขอมูลของเอกสารตามมาตรฐาน 
(Data Modeling and Standardization)  ข อ มู ล ท่ี
ต อ ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น นั้ น มี
ส ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก คื อ  ตั ว ข อ มู ล  ( Entity) 
คุณสมบัติเฉพาะ (Attribute) ชนิดขอมูล (Data Type) 
รวมท้ังความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship)  

 - ผูพัฒนาระบบ  

6. พัฒนาระบบ 1.  ปรับเปลี่ยนชื่อและประเภทของขอมูลใหอยูใน
รูปแบบ XML Schema 

2.  เขียนชุดคําสั่งเพ่ือใชในการรับ-สง Service 

- Tools ท่ีใชในการพัฒนา
ระบบ 
- XML Schemas 

- ผูพัฒนาระบบ  

7. ตรวจสอบการทํางานของ
ชุดคําสั่ง 

หาขอบกพรอง (bugs) หรือขอผิดพลาด (errors) 
ของโปรแกรมและดําเนินการแกไขขอบกพรองและ
ขอผิดพลาดตางๆ 

 - ผูพัฒนาระบบ  

8. จัดทําคูมือ จัดทําคูมือการใชงาน  - ผูพัฒนาระบบ 
 

 

9. สงมอบระบบ จัดทําบันทึกเพ่ือสงมอบระบบเชื่อมโยงใหแกผูขอรับ
บริการ 

 - ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 
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7.  ระบบติดตามประเมินผล 
มีการประเมินผลการใชงานระบบ โดย 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางหนวยงานดาน

สารสนเทศ 

ขอมูลท่ีเชื่อมโยงมีความครบถวน 

สมบูรณ ตรงกับความตองการของ

ผูใชงานหรือผูขอรับบริการ 

 

สอบถามจากผูใชงาน  ในดานความสะดวกในการ

ใชงานระบบ  ความถูกตองของขอมูล ปญหาและ

อุปสรรคในการใชงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการเชื่อมโยงใหตรงตามความตองการของ

ผูใชงานตอไป 

- ผูพัฒนาระบบ 
- ผูขอรับบริการ 
- ผูใชงาน  

 

 
8.  เอกสารอางอิง 
  - 
 

9.  แบบฟอรมที่ใช 
     - 
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