
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรจัดท ำ Web Template   

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.001 

 
วันที่บงัคับใช ้

24/3/64 

 
เขียนโดย : นำงสำวทพิยดำ ปัตบุศย ์
ควบคุมโดย : รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวำงแผน
และพัฒนำ 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบรกิำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ที่ต้องกำรสร้ำงเว็บไซต์ของตนเอง 

2. เพ่ือให้สำมำรถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ง่ำย 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : พัฒนำ Web Template  ให้เสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนด  

ขอบเขตงำน : กำรท ำเว็บไซต์นั้น องค์ประกอบหนึ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง นั่นก็คือ กำรออกแบบหน้ำตำเว็บไซต์ 
webmaster หลำยคน มักไม่มีควำมช ำนำญในด้ำนนี้ บำงคนสำมำรถเขียนโปรแกรมต่ำง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ได้
อย่ำงดีเยี่ยม แต่กำรออกแบบเว็บไซต์นั้น บำงครั้งอำจจะท ำให้เว็บไซต์เรำดูด้อยลงไปเลยก็ได้ ปัญหำเหล่ำนี้ ก็
มีหนทำงแก้ไข นั่นก็คือ หันไปเลือกใช้รูปแบบเว็บไซต์ส ำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่ำ Template นั่นเอง 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

Web Template ควำมหมำยโดยทั่วไปคือ เป็นบริกำรเครื่องมือท ำเว็บไซต์ส ำเร็จรูป หรือ เว็บไซต์แบบ
อัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถท ำได้ง่ำยดำย สะดวก และรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วจะมีกำรก ำหนดรูปแบบของ Template 
ที่เรียบง่ำย ชัดเจน สะอำดตำ เหมำะส ำหรับผู้ใช้งำนโดยทั่วไป       

Template คือ รูปแบบหรือแบบฟอร์มเว็บไซต์ที่ยังไม่มีกำรใส่เนื้อหำเข้ำไป ผู้ใช้เพียงแค่ใส่ข้อมูล
รำยละเอียดเข้ำไป แก้ไข Logo รูปภำพเพียงเล็กน้อยก็สำมำรถใช้งำนได้เลย เรำอยำกได้เว็บไซต์หน้ำตำแบบ
ไหน ก็เลือกหำ เลือกใช้ได้ตำมต้องกำรจำกผู้ให้บริกำรเก่ียวกับ Template เหล่ำนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ : อนุมัติกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ Web 
Template 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ Web Template 
นำยขัตติยะ สมดี : ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ  Web Template 
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว : ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ  Web Template 
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์ : ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ  Web Template 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
4. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
5. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
6. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
7. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
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302.03.001 

 
วันที่บงัคับใช ้
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เขียนโดย : นำงสำวทพิยดำ ปัตบุศย ์
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แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

8. แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว พ.ศ. 2561 - 2580 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. เอกกำรที่เกี่ยวข้องกำรข้อมูลภำยในระบบ Web Template ทั้งหมด 

2. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบ Web Template 

3. หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำ Web Template และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำ  

4. หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณควำมพึงพอใจ 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือรำชกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสำรของ

หน่วยงำน 
5 ปี เรียงตำมวันที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 

 

  

1. นำงสำว 
ทิพยดำ  
ปัตบุศย ์

 เก็บรวบรวมข้อมูล
รำยละเอียด 
รวบรวมข้อมลูและ
รำยละเอียดต่ำง ๆ ของ
งำน รวมทั้งควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ 

3-5 วัน เอกกำรที่เกี่ยวข้อง
กำรข้อมูลภำยใน
ระบบ Web 
Template ทั้งหมด 
 

2. นำงสำว 
ทิพยดำ  
ปัตบุศย ์

 ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 
 
 
 
 

1 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template 
 

3. นำงสำว 
ทิพยดำ  
ปัตบุศย ์

 ออกแบบหน้ำ 
Template ผู้จัดท ำ
ระบบวิเครำะห ์

ตำม
ปริมำณ
เนื้อหำ 

หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template 

4. นำยสิทธิชัย 
ด้วงแก้ว 

 สร้ำงหน้ำจดักำรหนำ้ 
Template 
เพื่อใช้ในกำรเพิ่มข้อมูล
ต่ำง ๆ ภำยใน Web 
Template  
 

ตำม
ปริมำณ
เนื้อหำ 

หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template 

5. นำยขัตติยะ 
สมด ี

 
 

เชื่อมโยงข้อมูลภำยใน
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
แสดงข้อมูลใน Web 
Template  

 

5-7 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template 

6. งำนพัฒนำ
ระบบ 

                                                    ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
         
                ถูกต้อง 

ทดสอบกำรใช้งำนระบบ
เพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลำดที่อำจ
เกิดขึ้นภำยในระบบ 
 

1 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมลู 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 

ออกแบบหน้ำ Template 

เชื่อมโยงข้อมูล 

 

สร้ำงหน้ำจดักำรหนำ้ Template 

 

ทดสอบกำรใช้
งำนระบบ 

 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

7. นำงสำว 
ทิพยดำ  
ปัตบุศย ์

 น ำข้อมูลเข้ำระบบ 2 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template และ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เก็บ
รวบรวมข้อมลูมำ 

8. ผู้ขอใช้บริกำร
จำกหน่วยงำน

ภำยใน
มหำวิทยำลยัฯ 

 ผู้ขอใช้บริกำรจำก
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยัฯ ท ำ
หนังสือขอควำม
อนุเครำะหเ์ปิดใช้งำน
ระบบ Web Template 
 
 

1 วัน บันทึกข้อควำมขอ
ควำมอนุเครำะห์เปดิ
ใช้งำนระบบ Web 
Template  

9. นำงสำว 
ทิพยดำ  
ปัตบุศย ์

 กำรบ ำรุงรักษำแกไ้ข
ข้อผิดพลำดของระบบท่ี
อำจเกิดจำกกำร
ออกแบบระบบ 

1 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบ Web 
Template และ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เก็บ
รวบรวมข้อมลูมำ 

      

 

น ำข้อมูลเข้ำ
ระบบ 

 

เปิดใช้งำนระบบ Web Template 

 

กำรบ ำรุงรักษำแกไ้ข
ข้อผิดพลำดของระบบ 

 

สิ้นสุด 


