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1. ชื่อกระบวนการ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
£ กระบวนการสรางคุณคา 
R กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรทุก
คนที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถดําเนินการพัฒนาระบบที่ทํางานไดตรง
ตามรูปแบบและคุณลักษณะที่ผูใชตองการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการที่ชัดเจน และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนสามารถกําหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาระบบตอไปในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  R ผูประกอบการ  R ประชาชน R หนวยงานภาครัฐ  
 R องคกรปกครองสวนทองถิ่น   R กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   R ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 

4. ขอบเขต 
  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการ
สํารวจขอมูลที่เก่ียวของของศูนยสารสนเทศฯ และหนวยงานภายในกรมฯ และทําการวิเคราะหความ
เปนไปไดของการพัฒนาระบบสารสนเทศ พิจารณาวิธีการดําเนินการ สอบถามความตองการของ
ผูใชและวิเคราะหขอมูล ออกแบบระบบสารสนเทศ พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ ทดสอบระบบ
และแกไข จัดทําคูมือและฝกอบรม ตลอดจนบํารุงรักษาระบบและติดตามประเมินผลการใชงานระบบ
จากผูใชระบบ เพ่ือนําไปวางแผนการพัฒนาระบบในปตอไป 

5. คําจํากัดความ 
  ขอมูล (Data) ขอเท็จจริงไดถูกเก็บรวบรวมมาโดยที่ยังไมไดผานกระบวนการ

วิเคราะห 
 สารสนเทศ (Information)  ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผล หรือจัดระบบแลว เพ่ือให

มีความหมายและคุณคาสําหรับผูใช 
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 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) ระบบงานที่ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

การจัดทําสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศใหแกบุคคลหรือ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการที่ตองการใช 

 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศฯ: อนุมัติแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 หัวหนากลุมทุกกลุม : รับทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบข้ันตอนตาม

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เจาหนาที่ในกลุม : จัดทําข้ันตอนของแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของแผนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา  
เปา 
หมาย 

ตัวชี้วัด
ผลผลิตของ
กระบวนการ 

คา
เปาหมาย 

1. ระบบสารสนเทศที่เสถียร  - รอยละของระยะเวลา
ของระบบสารสนเทศที่
สามารถใหบริการได 

97% 

2. ความพรอมของ
เจาหนาที่ในการใหบริการ
ดานระบบสารสนเทศ 

- รอยละของบุคลากรดาน
สารสนเทศที่ผานการ
ฝกอบรมตามแผน 

100% 
 

3. การประมวลผลของระบบ
สารสนเทศที่นาเชื่อถือ 
ถูกตอง 

- จํานวนเฉลี่ยของ
ขอผิดพลาดของระบบ
สารสนเทศ 

40 ขอ/
ระบบ 

- รอยละของ
ระดับความพึง
พอใจของผูใช
ระบบ
สารสนเทศใน
หนวยงาน กพร. 
- จํานวนขอ
รองเรียน
เก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ 
 

85% 
 
 
 
 
 

30 ขอ/
ระบบ 
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รอยละของระยะเวลาของระบบสารสนเทศที่สามารถใหบริการได = 
ผลรวมระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศที่สามารถใหบริการไดของทุกระบบ (นาที) X 100 

       ระยะเวลาทั้งหมด (นาท)ี X จํานวนระบบทั้งหมด (ระบบ) 
 

รอยละของบุคลากรดานสารสนเทศทีผ่านการฝกอบรมตามแผน = 
จํานวนบุคลากรดานสารสนเทศที่ผานการฝกอบรม (ราย) X 100  
 จํานวนบุคลากรที่ตองผานการฝกอบรมตามแผน (ราย) 

จํานวนคาเฉลี่ยของขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศ = 
         จํานวนขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศทุกระบบ (ขอ)   
                  จํานวนระบบสารสนเทศทั้งหมด (ระบบ) 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดภายใน 
- รอยละของระยะเวลาของระบบสารสนเทศที่สามารถใหบริการได หมายถึง ระบบ

สารสนเทศที่ถูกพัฒนาข้ึนจะตองทํางานบริการผูใชงานไดอยางตอเนื่องตามคาเปาหมาย โดย
คิดเปนสัดสวนรอยละของระยะเวลาที่ระบบสามารถใหบริการไดตอระยะเวลาทํางานทั้งหมด 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
 

 
 

- รอยละของบุคลากรดานสารสนเทศที่ผานการฝกอบรมตามแผน หมายถึง เจาหนาที่ใน
ศูนยสารสนเทศฯ ทุกคนที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบตองผานการฝกอบรมตามแผน อยาง
นอย ปละ 2 คน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการดานระบบสารสนเทศแกผูใชงาน 
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

- จํานวนคาเฉลี่ยของขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศ หมายถึง สัดสวนขอผิดพลาดของ
ระบบทุกระบบที่เจาหนาที่ ศูนยสารสนเทศฯ ตรวจพบตอจํานวนระบบทั้งหมด ซึ่งจะตองไมเกิน
คาเปาหมายที่กําหนด โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในหนวยงาน กพร. = 
  ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศทุกระบบ X 100 
                     คะแนนเต็ม X จํานวนแบบสอบถาม 

ตัวชี้วัดภายนอก 
- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศในหนวยงาน กพร. หมายถึง 

สัดสวนรอยละจํานวนผูใชที่มีความพึงพอใจในการใชงานระบบตอจํานวนผูใชงานระบบ
สารสนเทศทั้งหมด ซึ่งระดับความพึงพอใจแบงคะแนนเปน 5 ระดับ โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

 
 
 
 

- จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ หมายถึง จํานวนขอรองเรียนอันเกิดจาก
การประมวลผลผิดพลาดของระบบสารสนเทศทุกระบบที่ผูใชงานแจงใหผูดูแลระบบทราบ ซึ่ง
จะตองไมเกินคาเปาหมายที่กําหนด 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      รวม 8 ขั้นตอน 
 หมายเหต ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่1 สํารวจขอมูลที่เก่ียวของและวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 
ข้ันตอนนี้เปนการรวบรวมขอมูลเพ่ือตัดสินใจวา จะทําการพัฒนาระบบใด ซึ่ง ศูนยสารสนเทศฯ 
จะพิจารณาจาก 

1. นโยบายจากรัฐบาล หรือแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
2. นโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
3. ความตองการจากหนวยงานภายในกรมฯ ผานทางแบบฟอรมสํารวจความตองการ

ระบบสารสนเทศ  
4. การประเมินผลจากระบบที่ใชงานอยูในปจจุบัน โดยจะรวบรวมจากความตองการที่ผูใช

ระบบตองการเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงจากระบบเดิม และจากขอเสนอแนะในแบบฟอรม
สอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ 

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับภารกิจกรมฯ 
ศูนยสารสนเทศฯ จะทําการคัดเลือกระบบที่จะดําเนินการพัฒนาโดยพิจารณาจากลําดับ
ความสําคัญและความเรงดวนในการใชระบบ จากนั้นศูนยสารสนเทศฯ จะทําการวิเคราะหความ
เปนไปไดในการพัฒนาระบบทั้งในดานเทคโนโลยี อุปกรณฮารดแวรและเครือขาย งบประมาณ 
เวลา และบุคลากร เพ่ือตัดสินใจดําเนินการพัฒนาระบบในข้ันตอนตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาวิธีการดําเนินการ 
เมื่อตัดสินใจเลือกระบบที่จะทําการพัฒนาไดแลว ศูนยสารสนเทศฯ จะนําผลการวิเคราะหความ
เปนไปไดในการพัฒนาระบบมาพิจารณาวาควรใชวิธีการดําเนินการแบบใดระหวาง 

1. ดําเนินการพัฒนาเอง    
ทีมงานพัฒนาระบบของศูนยสารสนเทศฯ จะตองดําเนินการตามข้ันตอนในคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแตข้ันตอนที่3 ถึงข้ันตอนที่ 8 
ไดแก สอบถามความตองการของผูใชและวิเคราะหขอมูล ออกแบบระบบสารสนเทศ 
พัฒนาและระบบสารสนเทศ ทดสอบระบบสารสนเทศ จัดทําคูมือและฝกอบรม รวมถึง
บํารุงรักษาระบบและติดตามประเมินผลการใชงานระบบ 

2. จัดจางที่ปรึกษาในการพัฒนา 
ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการตามข้ันตอนในคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ตั้งแตข้ันตอนที่3 ถึงข้ันตอนที่ 8 ไดแก สอบถามความตองการของผูใชและ
วิเคราะหขอมูล ออกแบบระบบสารสนเทศ พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ ทดสอบ
ระบบสารสนเทศ จัดทําคูมือและฝกอบรม รวมถึงบํารุงรักษาระบบและติดตาม
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ประเมินผลการใชงานระบบ โดยมีเจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศฯ ดําเนินการรวมทุก
ข้ันตอน 
 

 ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความตองการของผูใชและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล 
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนของการเก็บขอมูลจากผูใช โดยศึกษาเอกสารที่มีอยู ตรวจสอบวิธีการ

ทํางานในปจจุบัน สอบถามผูใชและผูที่มีสวนเก่ียวของกับระบบ เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการ
ทํางาน จากนั้นจึงมาวิเคราะหข้ันตอนการทํางานแบบเดิมที่ใชในปจจุบัน ปญหาที่เกิดจาก
ข้ันตอนการทํางานแบบเดิม ตลอดจนการสอบถามความตองการของผูใช เพ่ือหาวิธทีี่เหมาะสม
ในการแกปญหา และออกแบบระบบที่จะทําการพัฒนาตอไป 

 
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบสารสนเทศ 
 ทีมงานพัฒนาระบบจะนําขอมูล และผลการวิเคราะหที่ไดจากข้ันตอนที่ 3 มาทําการออกแบบ

โครงสรางฐานขอมูล การแสดงผลทางหนาจอ ข้ันตอนการนําเขาและการแสดงผลลัพธของ
ระบบ รวมถึงสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชแตละระดับ เพ่ือนําเสนอใหผูใชระบบไดพิจารณา
และใหความเห็นในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหระบบที่ออกแบบสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชระบบ 

 
 ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบ โดยใชการออกแบบในข้ันตอนที่ 4 

เปนตนแบบในการพัฒนา และทําการติดตั้งระบบ 
 
 ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบระบบ 
 ข้ันตอนนี้เปนการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของระบบงานที่พัฒนาข้ึนวาตรง

ตามที่ไดออกแบบ และความตองการของผูใชหรือไม โดยมีลําดับการทดสอบดังนี้ 
   1. ทดสอบการทํางานแตละฟงกชันการทํางาน  
   2. ทดสอบการทํางานรวมกันของฟงกชันการทํางานในระบบ 
  หลังจากการทดสอบ หากตรวจพบขอผิดพลาดตองกลับไปดําเนินการพัฒนาระบบในข้ันตอนที่ 

5 เพ่ือแกไขการทํางานของระบบใหถูกตอง 
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 ขั้นตอนที่ 7 จ ัดทําคูมือและฝกอบรม 
 เมื่อทดสอบและแกไขระบบใหสามารถทํางานไดถูกตองแลว ทีมพัฒนาระบบตองดําเนินการ

จัดทําคูมือการใชงานระบบ และฝกอบรมใหกับผูดูแลระบบ และผูใชงานระบบแตละระดับให
สามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ขั้นตอนที่ 8 บํารุงรักษาระบบและติดตามประเมินผลการใชงานระบบ 
 เมื่อมีการใชงานระบบจริง ทีมพัฒนาระบบตองบํารุงรักษาระบบโดยแกปญหาที่เกิดจากการ

ทํางานของระบบ และเปนที่ปรึกษาใหกับผูใชงาน รวมถึงตองติดตามประเมินผลการใชงาน
ระบบและรวบรวมปญหา ข้ันตอนการทํางาน ความตองการใหมๆ ในระบบจากผูใช เชน 

- ขอบกพรองที่ซอนอยูในระบบ ที่เราคาดไมถึง 
- มีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการทํางาน 
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร 
- ตองการรายงานในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่มีอยูในระบบ 

ซึ่งทีมงานพัฒนาระบบจะนําขอเสนอแนะ และขอมูลดังกลาวไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การพัฒนาระบบในอนาคต ตอไป 
 

10. เอกสารอางอิง 
ศูนยสารสนเทศฯไดจัดทําแบบรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงของกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือลดโอกาส และ
ผลกระทบอันกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

 

11. แบบฟอรมท่ีใช 
 แบบฟอรมที่ใชในคูมือมาตฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก 

1. แบบสํารวจความตองการระบบสารสนเทศ (IT-D01-01) ใชในข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูล 
2. แบบการทดสอบระบบ (IT-D06-01) ใชในข้ันตอนที่ 6 การทดสอบระบบ  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ (IT-D08-01) ใชในข้ันตอนที่ 8 การติดตาม

ประเมินผล และเปนขอมูลประกอบตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ เรื่องรอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมถึงการนําขอเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ ไปใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาระบบในอนาคต 
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แบบฟอรมที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด ไดแก 
1. แบบบันทึกระยะเวลาที่ระบบไมสามารถทํางานได (IT-KI-01) ใชเปนขอมูลประกอบตัวชี้วัด

ภายใน เรื่องรอยละของระยะเวลาของระบบสารสนเทศที่สามารถใหบริการได 
2. แบบบันทึกขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศ (IT-KI-02) ใชเปนขอมูลประกอบตัวชี้วัด

ภายใน เรื่องจํานวนเฉลี่ยของขอผิดพลาดของระบบสารสนเทศ 
3. แบบขอรองเรียนเก่ียวกับระบบสารสนเทศประมวลผลผิดพลาด (IT-KO-03) เปนขอมูล

ประกอบตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ เรื่องจํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
 

12. การควบคุมเอกสาร 
  ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

พจนานุกรมขอมูล ทีมงานพัฒนา
ระบบฯ 

กลุมพัฒนาระบบ 
สํานักงานรัฐ
อิเล็กทรอนิกส 

อยางนอย 3 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ
และระบบ 

โปรแกรมตนฉบับบันทึก
ใน CD หรือ DVD 

ทีมงานพัฒนา
ระบบฯ 

กลุมพัฒนาระบบ 
สํานักงานรัฐ
อิเล็กทรอนิกส 

อยางนอย 3 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ
และระบบ 

คูมือการใชงานระบบ ทีมงานพัฒนา
ระบบฯ 

กลุมพัฒนาระบบ 
สํานักงานรัฐ
อิเล็กทรอนิกส 

อยางนอย 3 ป เรียงตาม
ปงบประมาณ 

 


