
 

 
มทร.ล้านนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure) 

 
งานวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

รหัสเอกสาร 
SW02 

 

ออกวันที ่
22 มิ.ย.2564 
 

เขียนโดย  งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ควบคุมโดย ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย   ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     

   
 
 
 
 

- เอกสารบันทึก
ความต้องการ
ของระบบ 

 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - ศึกษาและค้นหาปญัหาที่มา
จากความต้องการขององค์กร 
จากผู้บรหิาร และความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร ์

 2-3 ช่ัวโมง 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - เมื่อท าการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นแล้ว และสรปุได้ว่า 
ระบบดังกลา่วมีความเป็นไปได้ที่
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และ
มีประโยชน์ในอนาคต จะ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

  

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - วิเคราะห์ความต้องการของ
องค์กรจากผู้บรหิาร และ
ผู้ใช้งานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ของระบบ 

- เอกสารบันทึก
ความต้องการ
ของระบบ 

ตามขอบเขต 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - วิเคราะหร์ะบบเครือข่ายตา่งๆ
เช่น LAN (Local Area 
Network) WAN (Wide Area 
Network) Internet หรือ 
Intranet เพื่อให้การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในองค์กรเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เอกสารระบบ
เครือข่ายตา่งๆ 
ขององค์กรที่มี
อยู่ปัจจุบัน 

ตามขอบเขต 
 
 
 
 

หาข้อมูล ศึกษาและค้นหาปญัหา 

รายงานความต้องการ 

ของระบบ 

ระบบสามารถแก้ไข
ปัญหา ได้หรือไม่ ? 

วิเคราะหค์วามต้องการ 

วิเคราะหร์ะบบเครือข่ายต่างๆ 

 

A 

เริ่มตน้ 

ได ้

ไม่ได ้



งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - วิเคราะห์แบบโครงสร้าง  
- สร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และแบบจ าลอง
ข้อมูล 

 ตามขอบเขต 

  
 

- เมื่อระบบถูกอนุมัติให้พัฒนา
จะด าเนินการขั้นตอนถัดไป หาก
ระบบไม่อนุมัติ โครงการพัฒนา
ระบบดังกลา่วจะถูกยกเลิกถือว่า
สิ้นสุดกระบวนการ 
 
 
 

- เอกสารการ
อนุมัติของ
โครงการพัฒนาฯ 

 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - ก าหนดเป้าหมายการท างาน
ของระบบและการท างานของ
คอมพิวเตอร์  
- ค้นหาปัญหาของการท างาน
และแบ่งปัญหาต่างๆ ให้เป็นไป
ตามกระบวนการท างานย่อย 

 2 วัน 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

- ออกแบบฐานข้อมูล 
- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  
Back end และ Front end 

 ตามขอบเขต 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 
 
  

- ออกแบบรายละเอยีดงานและ
ขั้นตอนของการท างานต่างๆใน
แต่ละโมดลูของระบบ ให้กับ
ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- ออกแบบส่วนของรายงานที่
ต้องออกจากระบบ 

 ตามขอบเขต 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบนั้นๆ ให้กับฝ่าย
บริหารในการตัดสินใจ 

 2 ช่ัวโมง 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - แนะน าผู้เขียนโปรแกรมในการ
ท างานของแต่ละโมดูล โดย
อธิบายความต้องการของแตล่ะ
ขั้นตอนของการท างาน 

- เอกสารที่ได้
จากการ
วิเคราะหร์ะบบ 

ตามขอบเขต 

วิเคราะห์แบบโครงสร้างและ 
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ระบบอนุมัติให้
พัฒนา หรือไม่ ? 

ออกแบบฐานข้อมูลและส่วนตดิตอ่ผู้ใช้  
(Back end และ Front end) 

ออกแบบขั้นตอนในการท างานของระบบ
และรายงานที่ต้องออกจากระบบ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 

อธิบายความต้องการและการท างานของ
แต่ละโมดลูให้กับผูเ้ขียนโปรแกรม 

ก าหนดเป้าหมายการท างานของระบบและ
คอมพิวเตอร ์

A 

B 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ



งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - ท างานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อบกพร่อง
ของโปรแกรม 

 ตามขอบเขต 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - ทดสอบ Code โปรแกรมที่
ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้น ก่อน
ถึงขั้นตอนการทดสอบจากผู้
ทดสอบโปรแกรม รวมถึง
วิเคราะห์และแนะน าผูเ้ขียน
โปรแกรมในการท างานต่อไป 
 

 ตามขอบเขต 

  - ตรวจสอบความส าเร็จของ
ระบบ หากระบบถูกพัฒนา
ครบถ้วน สมบรูณ์แล้ว 
 
 
 
 

  

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - วิเคราะห์การใช้ฮารด์แวร์ที่
เหมาะสมกับระบบและ
เครือข่าย (Network) ขององค์กร 
โดยจ าลองแบบเครือข่าย และ
ทดสอบประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 ตามขอบเขต 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - หาช่องโหว่ของระบบความ
ปลอดภัยของข้อมลู และวิธีการ
ป้องกันการลักลอบเข้ามาใน
ระบบโดยบุคคลที่ไมไ่ดร้ับ
อนุญาต  

 ทุกๆวัน 

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 - น าระบบข้ึนเครื่องแม่ข่าย 
(Server) เพื่อใช้งานระบบ 

- ส่งมอบงานให้ผู้ทดสอบระบบ 

 ภายใน 1 วัน 

     

 

 

 

 

B 

ท างานร่วมกับผู้เขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น 

ระบบพัฒนาส าเร็จ 
หรือไม่ ? 

วิเคราะห์การใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับ
ระบบและเครือข่าย (Network) ขององค์กร 

หาช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย 

ของข้อมูล (Security) 

เปิดระบบเพื่อใช้งาน 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ส าเรจ็ 

ไม่ส าเร็จ 



 

 

** แจ้งปัญหาการใช้งานทางด้าน IT ได้ทีh่ttps://noc.rmutl.ac.th   

** แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ https://arit.rmutl.ac.th  

** ติดต่องานพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร.053921444 ต่อ 1618 


