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คํานํา
คูมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของกรมชลประทาน และใชเปนคูมือในการถายทอดความรูใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม โดยในปจจุบันกรมชลประทานมีขอมูลตางๆ ทั้งในสวนของขอมูลดานการบริการจัดการน้ํา
ขอมูลทางดานบุคลากร การเงิน พัสดุ แผนงาน งบประมาณ และขอมูลโครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบแลวนํามาประมวลผลใหออกมาเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การนําไปใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศจึงมี
ความสําคัญตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมชลประทานใหมีประสิทธิภาพ มุงไปสูความ
เปนองคกรอัจฉริยะ ที่สรางความมั่นคงดานน้ํา ซึ่งในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น จะเปนไป
ตามวั ฏ จั ก รการพั ฒ นาระบบงาน (Systems Development Life Cycle: SDLC) โดยปรั บ ให เ ข า กั บ การ
ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศมีมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดมากที่สุด
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูสนใจ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี
คณะผูจัดทํา สวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ให ศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี คูมื อการปฏิ บั ติ งานที่ ชั ด เจน อยางเป น
ลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได
มาตรฐานเป น ไปตามเป าหมาย ได ผ ลิ ต ผลหรื อ การบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพ และบรรลุ ข อกํ าหนดที่ สํ าคั ญ ของ
กระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อการขอรับ
บริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการใหบริการดานการพัฒ นาระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการแจงความ
ต องการในการพั ฒนาระบบสารสนเทศจากหน วยงานต าง ๆ ภายในกรมชลประทาน ไปจนถึ งการส งมอบและ
ประเมินผลระบบ
3. คําจํากัดความ
ระบบฐานขอมูล (Database) หมายถึง ระบบที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขาไวดวยกันอยาง
มีระบบ มีความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานขอมูลจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟมที่มี
ขอมูล เกี่ยวของสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหผูใชสามารถใชงานและดูแลรักษาปองกัน
ขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟตแวรที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชฐานขอมูล เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management System)
มีหนาที่ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอรทั้งฮารด แวร ซอฟตแวร ระบบเครือข าย ฐานขอมูล ผูพัฒ นาระบบ ผูใชระบบ พนักงานที่
เกี่ ย วข อ ง และผู เ ชี่ ย วชาญในสาขา ทุ ก องค ป ระกอบนี้ ทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ กํ า หนด รวบรวม จั ด เก็ บ
ขอมูล ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหผูใชเพื่อชวยสนับสนุนการ
ทํางาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานของ
องคกร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การสรางระบบงานใหมหรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู
แลวใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อแกปญหาที่มีอยู โดยนําเอาคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการจัดการขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน ใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิ ด (Logical Process) ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อแก ป ญ หาและตอบสนองความต องการของ
ผู ใช งาน โดยระบบที่ จ ะพั ฒ นานั้ น อาจเริ่ม ด ว ยการพั ฒ นาระบบใหม เลยหรื อ นํ า ระบบเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว มา
ปรับเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น
ผอ.ทส. หมายถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผสภ.ทส. หมายถึง ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
สบ.ทส. หมายถึง หัวหนาฝายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศทส. หมายถึง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูพัฒนาระบบ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
ผูขอรับบริการ หมายถึง หนวยงาน ขาราชการ และเจาหนาที่ในสังกัดกรมชลประทาน
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับ ดูแล ใหนโยบาย ขอเสนอแนะ และ
สนับสนุนการดําเนินงาน
4.2 ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กํากับ ดูแล ใหขอเสนอแนะ สนับสนุนการ
ดําเนินงาน และมอบหมายงานใหฝายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.3 หัวหนาฝายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ควบคุม ดูแล ใหขอเสนอแนะ และมอบหมายงาน
ใหผูพัฒนาระบบ
4.4 ผูพัฒนาระบบ ดําเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ
4.5 ผูขอรับบริการ ดําเนินการติดตอประสานงาน รวบรวมความตองการ เอกสาร แบบฟอรมที่
ตองการใชงานในระบบ และจัดทําบันทึกถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจงความจํานงใน
การขอรับบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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สรุปกระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. ผูขอรับบริการแจงความตองการขอใหพัฒนาระบบ โดยจัดทําบันทึกถึงผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณามอบหมายงานใหสวนระบบ
สารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
3. วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอพัฒนาระบบ
4. ผูพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลจากระบบงานเดิม นํามาศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของ
ระบบ กําหนดขอบเขตการดําเนินการ รวมถึงวิเคราะหหา Software ที่เหมาะสม
5. ออกแบบระบบ โดยออกแบบสวนติดตอกับผูใช (Human Interface) ออกแบบฐานขอมูล และ
ออกแบบฟงกชั่นการทํางานภายในระบบ
6. พัฒนาระบบ โดยจัดทําสวนติดตอกับผูใช และเขียนชุดคําสั่ง
7. ตรวจสอบการทํางานของชุดคําสั่ง
8. ติดตั้งระบบ
9. ทดสอบระบบ
10. จัดทําคูมือการใชงาน
11. อบรมการใชงานระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางถูกตอง
12. จัดทําบันทึกเพื่อสงมอบระบบงานใหแกผูขอรับบริการ
13. ประเมินผลการใชงานของระบบ เพื่อหาขอบกพรองของการใชงานระบบ
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Work Flow กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

๑.

ผูขอรับบริการจัดทํา
บันทึก ถึง ผอ.ทส.

เวลา
๑ วัน

2.

ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส.

1 ชม.

3.

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมคณะทํางาน

5 วัน

4.

รวบรวม ศึกษา วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ

5 วัน

5.

ออกแบบระบบ

7 วัน

6.

พัฒนาระบบ

***

ตรวจสอบการทํางาน
ของชุดคําสั่ง

***

7.

No

Yes

8.

9.

ติดตั้งระบบ
No
ทดสอบการทํางาน
ของระบบ
Yes
A

4

3 วัน

5 วัน

A

10.

จัดทําคูมือ

5 วัน

11.

อบรมการใชงาน

3 วัน

12.

สงมอบระบบ

1 วัน

13.

ประเมินผลการใชงานระบบ

7 วัน

หมายเหตุ *** ระยะเวลาขึ้นอยูกับระบบยาก-งาย ยุงยาก ซับซอนหรือไม มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญ
โครงสรางของระบบมีความแตกตางกัน
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

ผังกระบวนการ
ผูขอรับบริการจัดทํา
บันทึก ถึง ผอ.ทส.
ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส.

วางแผนการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน
และประชุมคณะทํางาน
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหระบบงาน
(Problem/Requirement)
A

ระยะ
เวลา
1 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ผูขอรับบริการ จัดทําบันทึกถึง ผอ.ทส.
แจงความตองการใหพัฒนาระบบฯ

มีบันทึกเปนลายลักษณอักษรในการขอใช
บริการ

ผูขอรับ
บริการ/
ผอ.ทส./

1 ชม. - ผอ.ทส. มอบหมายงานให ผสภ.ทส.

มีบันทึกเปนลายลักษณอักษรในการ
มอบหมายงาน

ผอ.ทส./
ผสภ.ทส.

5 วัน

- วางแผนการทํางาน
- แตงตั้งคณะทํางาน
- ประชุมคณะทํางาน

มีแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน

5 วัน

- รวบรวมขอมูลจากระบบงานเดิม และ
เอกสารที่เกี่ยวของ นํามาศึกษาและ
วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ
รวมถึงวิเคราะหหา Software และ
Tools ที่เหมาะสมในการใชงาน

มีแผนภาพบริบทและแผนภาพกระแส
ขอมูล

ผสภ.ทส./
สบ.ทส./
ผูพัฒนาระบบ/
ผูขอรับบริการ
ผูพัฒนาระบบ/
ผูขอรับบริการ
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ลําดับ

ผังกระบวนการ
A

5.

ระยะ
เวลา
7 วัน

ออกแบบระบบ
(System Design)
พัฒนาระบบ
(System Development)

6.

***

***
No

7.

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ออกแบบสวนติดตอกับผูใช
- ออกแบบฟงกชั่นการทํางานของ
ระบบ
- ออกแบบฐานขอมูล

มีหนาจอสวนติดตอกับผูใช/แบบจําลอง
ขอมูล และพจนานุกรมขอมูลถูกตอง
ครบถวนตามความตองการของระบบ

ผูพัฒนาระบบ

- จัดเตรียม Software และ Tools ที่ใช
ในการพัฒนาระบบ
- จัดเตรียม File Graphic
- จัดทําแมแบบ Template
- เขียนชุดคําสั่ง
- ตรวจสอบความถูกตอง
ของชุดคําสั่ง

มี Template สําหรับระบบงานและ
ชุดคําสั่งในการประมวลผล

ผูพัฒนาระบบ

ชุดคําสั่งประมวลผลการทํางานถูกตอง

ผูพัฒนาระบบ

ตรวจสอบการทํางาน
ของชุดคําสั่ง
(Debug)
Yes
B
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ลําดับ

ผังกระบวนการ
B

8.

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

- ดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขาย ระบบถูกติดตั้งอยางถูกตอง

ผูพัฒนาระบบ

5 วัน

- ทดสอบการทํางานของระบบหลังจาก
ติดตั้งบนเครื่องแมขาย

ระบบทํางานอยางถูกตอง

ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ

5 วัน

จัดทําคูมือการใชงานระบบ

คูมือการใชงานมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง

ผูพัฒนาระบบ

3 วัน

อบรมการใชงานระบบใหกับ
ผูใชระบบ

ผูใชงานสามารถ
ใชงานระบบไดเปนอยางถูกตอง

ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ

ติดตั้งระบบ
(Installation/Implement)
No

9.

ระยะ
เวลา
3 วัน

ทดสอบการทํางาน
ของระบบ
(Test)
Yes

10.

11.

จัดทําคูมือ
(Documentation)
อบรมการใชงาน
(Training)
C
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ลําดับ

ผังกระบวนการ
C

12.

ระยะ
เวลา
1 วัน

ประเมินผลการใชงานระบบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

จัดทําเอกสารเพื่อสงมอบระบบงานให
ผูขอรับบริการ

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

ประเมินผลการใชงานระบบเพื่อหา
ขอบกพรองและความพึงพอใจในการใช
งานระบบ

มีการประเมินผลเพื่อหาความพึงพอใจใน
การใชงานระบบ

สงมอบระบบงาน
7 วัน

13.

รายละเอียดงาน

หมายเหตุ *** ระยะเวลาขึ้นอยูกับระบบยาก-งาย ยุงยาก ซับซอนหรือไม มีรูปแบบขอมูลขนาดเล็ก-ใหญโครงสรางของระบบมีความแตกตางกัน
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ผูพัฒนา
ระบบ/ผูขอรับ
บริการ/
ผูใชงาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผูรับผิดชอบ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
บันทึกขอความแจงความ - ผูขอรับบริการ
ตองการพัฒนาระบบ
- ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
บันทึกขอความ
- ผูอํานวยการศูนย
มอบหมายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ผูอํานวยการสวนระบบ
สารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศ
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/ - คณะทํางาน
แผนการปฏิบัติงาน

1. ผูขอรับบริการแจง
ความตองการใหพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ผูขอรับบริการทําบันทึกแจงความตองการในการ
พัฒนาระบบ

2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มอบหมายงานใหผูอํานวยการ
สวนระบบสารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศ

ผูอ ํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พิจารณาผูรับผิดชอบ และมอบหมายให
ผูอ ํานวยการสวนระบบสารสนเทศและ
ภูมิสารสนเทศดําเนินการ

3. วางแผนการทํางาน แตงตั้ง
คณะทํางานและประชุม
คณะทํางาน
4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห
ความเปนไปไดและความตองการ
ใชงานระบบ

ผูพัฒนาระบบวางแผนการทํางาน แตงตั้ง
คณะทํางาน และประชุมคณะทํางานรวมกับผูขอ
พัฒนาระบบ
1. ผูพัฒ นาสอบถามขอมูลปญหาและขั้นตอน - แผนภาพบริบท
การปฏิบัติงานจากผูขอรับบริการ
(Context Diagram)
2. ผูพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลจากระบบงาน - แผนภาพกระแสขอมูล
เดิ ม นํ ามาศึ กษาและวิเคราะห ความเป น ไปได ของ (Data Flow Diagram)
ระบบ กํ า หนดขอบเขตการดํ า เนิ น การ รวมถึ ง
วิเคราะหหา Software ที่เหมาะสม โดยศึกษาจาก
กระบวนการทํางานของระบบงานปจจุบัน และนํา
ขอกําหนดจากขอบเขตความตองการที่ไดมา
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- ผูพัฒนาระบบ

ผูขอรับบริการควรแจง
ปญหาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของระบบงาน
เดิมใหครบถวนถูกตอง

รายละเอียดงาน

5. ออกแบบระบบ

6. พัฒนาระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิ เ คราะห ร ายละเอี ย ด เพื่ อ ทํ า การพั ฒ นาเป น
แบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical Model)
1. ออกแบบส ว นติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช (Human
Interface) เชนการทําแมแบบ Template ระบบ
2. ออกแบบฐานขอมูลในรูปแบบตารางและทํา
การ Normalization เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล
3. สร า งแบบจํ า ลองข อ มู ล (E-R Diagram)
เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของขอมูลในระบบ
4. จัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
5. ออกแบบฟงกชั่นการทํางานภายในระบบ
1. จั ดทํ าไฟล กราฟ คต าง ๆ ที่ ใช ในการจั ดทํ า
แมแบบ (Template) เชน ปุมเมนูตาง ๆ, Banner,
Icon และใช CSS ในการกําหนดรูปแบบสีของตาราง
และลักษณะของตัวอักษร จากนั้นจึงจัดวางเคาโครง
รวมถึงจัดทําแมแบบระบบ
2. เขียนชุดคําสั่ง โดยเลือกใชภาษาโปรแกรม ,
Framework และเลื อ กใช Tools ที่ เหมาะสมกั บ
ระบบที่ทําการพัฒ นา จากนั้นจึงเขียนชุดคําสั่งเพื่ อ
ประมวลผลขอมูล
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช
- Template
- E-R Diagram
- Data Dictionary

ผูรับผิดชอบ

- ผูพัฒนาระบบ

Framework หรือ Tools - ผูพัฒนาระบบ
ที่ใชในการพัฒนาระบบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
7. ตรวจสอบการทํางานของ
ชุดคําสั่ง
8. ติดตั้งระบบ

9. ทดสอบการทํางานของระบบ

10. จัดทําคูมือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หาขอบกพรอง (bugs) หรือขอผิดพลาด (errors)
ของโปรแกรมและดําเนินการแกไขขอบกพรองและ
ขอผิดพลาดตางๆ
จัดเตรียมเครื่องแมขาย ใหรองรับการทํางานของ
ภาษาโปรแกรม, Framework และ Tools ที่
เลือกใชแลวดําเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแมขาย
ทดสอบการทํางานของระบบ โดยเริ่มจากการ
ทดสอบแตละสวน (Unit Testing) เพื่อทดสอบ
ระบบแตละฟงกชั่นวาทํางานถูกตองหรือไม และทํา
การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เพื่อ
ทดสอบในภาพรวมของระบบ
จัดทําคูมือการใชงาน

11. อบรมการใชงานระบบ

จัดฝกอบรมการใชงานระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถ
ใชงานระบบไดอยางถูกตอง
12. สงมอบระบบ
จัดทําบันทึกเพื่อสงมอบระบบงานใหแกผูขอรับ
บริการ
13. ประเมินผลการใชงานระบบ ประเมินผลการใชงานระบบเพื่อหาขอบกพรองและ
ทําการปรับปรุงระบบ
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูพัฒนาระบบ
- ฝายบริหารระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ

- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ
- ผูใชงาน

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล

มีการประเมินผลการใชงานระบบ โดย
กระบวนการ
มาตรฐาน/คุณภาพงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบมีความครบถวน สมบูรณ
ตรงกับความตองการของผูใชงาน
หรือผูขอรับบริการ

วิธีการติดตามประเมินผล
สอบถามจากผูใชงาน ในดานความสะดวกในการ
ใชงานระบบ ความถูกตองของขอมูล ปญหาและ
อุปสรรคในการใชงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการของ
ผูใชงานตอไป

8. เอกสารอางอิง
-

9. แบบฟอรมที่ใช
-
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ผูติดตาม/ประเมินผล
- ผูพัฒนาระบบ
- ผูขอรับบริการ
- ผูใชงาน

ขอเสนอแนะ

