
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.003 

 
วันที่บงัคับใช ้

24/3/64 

 
เขียนโดย : นำยขัตติยะ สมด ี
ควบคุมโดย :  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรฯ แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน กำรตัดสินใจให้กับผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร 

3. เพ่ือเป็นสื่อประสำนระหว่ำงผู้ใช้และทรัพยำกรต่ำง ๆ ภำยในองค์กร 

4. เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและประหยัด 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
(ส่วนของกำรพัฒนำระบบหน้ำบ้ำน) ปีกำรศึกษำละ 1 ระบบ 

ขอบเขตงำน : กำรวำงแผนและพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
และควำมต้องกำร ของมหำวิทยำลัย เพ่ือประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องอำทิ ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ ของ
บุคลำกร กำรจัดกำรสำรสนเทศ เพ่ิมคุณค่ำ คุณภำพ เพ่ือกำรใช้ และควำมปลอดภัยของสำรสนเทศ เกี่ยวข้อง
กับกระบวนกำรจัดกำรสำรสนเทศ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กำรพัฒนำระบบหน้ำบ้ำน หมำยถึง ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ไม่ว่ำจะเป็น หน้ำโฮม หน้ำเว็บเพจ 
เนื้อหำต่ำงๆ รูปภำพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสำมำรถเห็นและเข้ำมำใช้งำนได้ของเว็บไซต์ หรือ
ระบบสำรสนเทศ  
กำรพัฒนำระบบหลังบ้ำน 
ระบบจัดกำรเว็บไซต์ เช่น จัดกำรฐำนข้อมูล โครงสร้ำงเว็บไซต์ กำรเขียนโค้ดควบคุม จะมีไว้ส ำหรับ admin 
หรือผู้ที่ได้รับอนุญำต เพ่ือท ำกำร เพ่ิม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือระบบสำรสนเทศ 

กำรจัดกำรสำรสนเทศ หมำยถึง กำรผลิต จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหำ และเผยแพร่สำรสนเทศโดยจัดให้มี
ระบบสำรสนเทศ กำรกระจำยของสำรสนเทศ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำร รวมทั้งมีนโยบำยหรือกลยุทธ์ระดับ
องค์กำรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
กำรวำงแผนและพัฒนำสำรสนเทศ  หมำยถึง กระบวนกำรพิจำรณำและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
สำรสนเทศให้บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบที่มีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำ
ช่วยในกำรรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดกำรกับข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ข้อมูลนั้นกลำยเป็นสำรสนเทศที่ดี สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจได้ในเวลำ อันรวดเร็วและถูกต้อง 
เว็บแอพพลิเคชั่น หมำยถึง แอพพลิเคชั่น ที่ถูกเขียนขึ้นมำเพ่ือเป็น Browser ส ำหรับเพ่ือกำรใช้งำน 
Webpage ต่ำงๆซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลลัพธ์แต่ว่ำส่วนที่ต้อง เพ่ือเป็นกำรลดทรัพยำกรส ำหรับเ พ่ือกำร



มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.003 

 
วันที่บงัคับใช ้

24/3/64 
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ประเมินผล ของตัวเครื่องสมำร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท ำให้โหลดหน้ำเว็บได้เร็วขึ้น ทั้งยังผู้ใช้งำนยังสำมำรถใช้
งำนผ่ำน Internet (อินเทอร์เน็ต)แล้วก็ Intranet (อินทรำเน็ต) ในควำมเร็วต ่ำได้ 
ชุดค ำสั่งระบบสำรสนเทศ หมำยถึง หมำยถึงชุดของค ำสั่งที่โปรเซสเซอร์เอ็กซิคิวต์เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่
โปรแกรมเมอร์ต้องกำร อำจเรียกชุดค ำสั่งว่ำ “ค ำสั่งเครื่อง” (machine instructions) หรือ “ค ำสั่ง
คอมพิวเตอร์” (computer instructions) ก็ได้ ในแต่ละชุดค ำสั่งอำจจะมีค ำสั่งที่หลำกหลำยประกอบอยู่ เช่น 
ค ำสั่งส ำหรับกำรบวก ซีพียูจะต้องมีค ำสั่งในกำรโหลดข้อมูลจำกรีจิสเตอร์ลงหน่วยควำมจ ำ แล้วเรียกใช้ค ำสั่ง
ส ำหรับกำรบวก หลังจำกนั้นจะมีค ำสั่งเพ่ือเก็บค่ำผลลัพธ์กลับรีจิสเตอร์อีกครั้ง 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร : อนุมัตกิำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
นำยขัตติยะ สมดี : พัฒนำระบบหน้ำบ้ำนระบบสำรสนเทศ 
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว : พัฒนำระบบหลังบ้ำนระบบสำรสนเทศ 
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์  : พัฒนำโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศ 

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 
8. แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว พ.ศ. 2561 - 2580 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบสำรสนเทศ 

2 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำ 

3 หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณควำมพึงพอใจ 

4. แบบฟอร์มรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  

5. แบบฟอร์มส ำรวจควำมต้องกำรกำร 
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เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือหรือแบบฟอร์ม

ขอจัดท ำระบบ
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนยีสำรสนเทศ 

ห้องเอกสำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

3 ปี เรียงตำมวันที่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 

 

  

1. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 ส ำรวจควำมต้องกำรกำร
ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
และเก็บรวบรวมข้อมลู
รำยละเอียดรวบรวม
ข้อมูลและรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของงำน รวมทั้ง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

3-5 วัน 1. เอกกำรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภำยในระบบ
สำรสนเทศ ทั้งหมด 
2. แบบฟอร์มส ำรวจ
ควำมต้องกำร 

2. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. เอกกำรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภำยในระบบ
สำรสนเทศ ทั้งหมด 
2. แบบฟอร์มส ำรวจ
ควำมต้องกำร 

3. นำยขัตติยะ 
สมด ี

 วิเครำะห์และออกแบบ
ระบบผูจ้ัดท ำระบบ
วิเครำะห ์

2 วัน แบบฟอร์มรำยงำน
วิเครำะห์และ
ออกแบบระบบ 

5. นำงสำว
ทิพยดำ ปัต

บุศย์   

 ออกแบบโครงสรำ้ง
ระบบสำรสนเทศจำก
ข้อมูลที่วิเครำะห ์
 

7 วัน แบบฟอร์มรำยงำน
ออกแบบโครงสรำ้ง
ระบบสำรสนเทศ 

4. นำยสิทธิชัย 
ด้วงแก้ว 

 
 

สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูล 
 เพื่อใช้ในกำรเพิ่มข้อมูล
ต่ำง ๆ ภำยใน ระบบ
สำรสนเทศ 
 
 

 

15-30 
วัน 

1. เอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภำยในระบบ
สำรสนเทศ ทั้งหมด 
2. หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ 

5. นำยขัตติยะ 
สมด ี

 สร้ำงระบบแสดงข้อมูล
และรำยงำย 
 

15-30 หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ 

5. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 เชื่อมโยงข้อมูล ภำยใน
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
แสดงข้อมูลใน ระบบ
สำรสนเทศ 

7 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ 

เริ่มต้น 

ส ำรวจควำมต้องกำรกำร
ใช้งำนระบบสำรสนเทศ

และรวบรวมข้อมลู 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 

วิเครำะห์และออกแบบระบบ
สำรสนเทศระบบสำรสนเทศ 

สร้ำงระบบจัดกำรข้อมูล
(ระบบหลังบ้ำน) 

 

เชื่อมโยงข้อมูล 

สร้ำงระบบแสดงข้อมูลและ
รำยงำน(ระบบหน้ำบ้ำน) 

 

ออกแบบโครงสรำ้งระบบสำรสนเทศ 



ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

6. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 ทดสอบกำรใช้งำนระบบ
เพื่อตรวจสอข้อผิดพลำด
ที่อำจเกิดขึ้นภำยใน
ระบบ 
 
 
 

3-5 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ 

7. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 น ำข้อมูลเข้ำระบบ 5-10 
วัน 

หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ
ต่ำงๆที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลมำ 

8. ผู้ใช้งำน
ระบบ 

 
 

ใช้งำนจริง 
 
 

 หนังสือหรือ
แบบฟอร์มแบบ
ประเมณิควำมพึง
พอใจ 

9. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 กำรบ ำรุงรักษำแกไ้ข
ข้อผิดพลำดของระบบท่ี
อำจเกิดจำกกำร
ออกแบบระบบ 

ตำม
ควำม

ซับซ้อน
ของ

ปัญหำ 

หนังสือหรือ
แบบฟอร์มขอจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศ 

10 งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

1 วัน รำยงำนกำรประชุม
กรรมกำรบริหำร
หน่วยงำน 

      

 

 

ทดสอบกำรใช้
งำนระบบ 

น ำข้อมูลเข้ำระบบ 

ใช้งำนจริง 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บรหิำร 

กำรบ ำรุงรักษำแกไ้ขข้อผิดพลำดของระบบ 

จบ 


