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1.  วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื ่อให้ศ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม มีมาตรฐาน                
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที ่มุ ่งไปสู ่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ           
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดสำคัญที่ของกระบวนการ  
     1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่        
ให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้ งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้สนใจ 
สามารถทราบและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่ได้จัดทำขึ้น 
     1.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2.  ขอบเขต   
     ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร หรือเรียกว่า System 
development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องทำการ
ติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่าการทำงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ขนาดขององค์กร 
รายละเอียดการทำงาน ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงาน 
กระบวนการทำงาน 
     วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System development Life Cycle : SDLC) หมายถึง ขั ้นตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ ่งมีจุดเริ ่มต้นในการทำงานและจุดสิ ้นสุดของการปฏิบัต ิงาน  
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
3. วิเคราะห์ (Analysis) 
4. ออกแบบ (Design) 
5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
7. บำรุงรักษา (Maintenance) 
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3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
แผนปฏิบัติราชการด้านท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ 

ความต้องการ/คาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจนใน
การพัฒนาระบบ มีการดำเนินการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบ่งตามความยากง่ายในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ เช่น 
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- ของ สป. เช่น แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้อง
เร่งปรับปรุง 

บุคลากรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศมีจำนวนจำกัด ทักษะและ
สมรรถนะต่างกัน ดังนั้นควรมีการจัดสรรกรอบอัตรากำลังหรือการฝึกอบรม
ที่ต่อเนื่อง หากไม่สามารถสนับสนุนด้านบุคลากรได้ ต้องมีการจัดสรร
งบประมาณในการการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทน 

4.  ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
มีกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานชัดเจน 
ถูกต้อง และสามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

ความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่อ 1 
ระบบแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  

สามารถพัฒนาระบบแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งระยะเวลาในการพัฒนา
ระบบ 1 ระบบ แต่ละระบบจะมีความยากง่ายต่างกัน
ตาม bussiness logic ของงาน เมื่อได้ความต้องการ
แล้ว จะกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบนั้นๆ 

5.  ระบบติดตามประเมินผล   

    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนการ 
 
 
 
 

หน่วยงาน ผอ.ศท. หน.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ 

 

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์

พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบฯ 

เห็นด้วยให้พัฒนาระบบ 

พิจารณา/วิเคราะห์

ความต้องการ

เบื้องต้น 

ไม่เห็นด้วยให้

พัฒนาระบบ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้ 

การประมวลผลทางด้าน

ข้อมูลเข้า (Input)  

ข้อมูลออก (Output) 

ออกแบบโครงสร้างของ

ข้อมูล  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(Flow Chart) ออกแบบ

ฐานข้อมูล ออกแบบ

รายงาน ออกแบบหน้าจอ

โปรแกรม 

พัฒนา/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม

โปรแกรม 

ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ทดสอบการใช้งานและ

ติดตั้งโปรแกรม 
จัดทำคู่มือการใช้งาน

โปรแกรม 

ทำหนังสือให้ความเห็น 

ข้อเสนอแนะ แนวทาง 

รับทราบความเห็น 

ข้อเสนอแนะ แนวทาง 

จัดทำหนังสือส่งมอบ

ระบบและคู่มือ 

รับหนังสือส่งมอบระบบ

และคู่มือ 

พิจารณา/มอบหมาย 

นำเสนอผล 

การดำเนินงาน พิจารณา

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ทดสอบความถูกตอ้ง 

ครบถ้วนของระบบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 
 

ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา  
(Problem Recognition) 
     ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผ ู ้บร ิหารหรือผู ้ใช ้ตระหนักว่าปัญหาของ
กระบวนงานหร ื อระบบงาน เด ิ ม ไม ่ มี
ประส ิทธ ิภาพเพ ียงพอหร ือไม ่สามารถ
ตอบสนองต้องการในปัจจุบัน เช่น การแจ้ง
เวียนแบบฟอร์มสำหรับในการลงทะเบียนใน
ร ูปแบบเอกสารหน ่ วยงานท ี ่ ต ้ อ งการ
ลงทะเบียนต้องกรอกแบบฟอร์มและส่ง
เอกสารกลับเป็นการสิ ้นเปลืองทรัพยากร 
และมีความล่าช้าในการดำเนินงาน 

หน่วยงานที่
ต้องการให้
พัฒนาระบบ, 
ผู้บริหาร 

1 สัปดาห์  
 

 หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 

2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 
     จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้
ก ็ค ือ การกำหนดว ่าป ัญหาคืออะไรและ
ตัดสินใจว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ผอ.ศท, 
หน.กลุ่ม,
ผู้พัฒนาระบบ 

2 สัปดาห์   Requirement 
ของระบบ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิม มีความ
เป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลา
น้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
     นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกำหนดให้ได้ว่า
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือเก่า ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ตัวอย่าง
คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในองค์กรเพียงพอ
หรือไม่ คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื ้อที ่ของ
ฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั ้งซอฟต์แวร์ 
อาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่  
เป็นต้น ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร  
คือ องค์กรมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนา
และติดตั ้งระบบเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 
นอกจากนั ้นควรจะให้ความสนใจว่าผู ้ใช้
ร ะบบม ี ความค ิ ด เห ็ นอย ่ า ง ไรก ับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของผู้บริหาร
ด้วย 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์  
(Analysis) 
     การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษา
ระบบการทำงานขององค์กร ในกรณีท่ีระบบ
เราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้ว
จะต้องศึกษาว่าทำงานอย่างไร เพราะเป็น
การยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่
ทราบว่าระบบเดิมทำงานอย่างไร หลังจาก
นั้นกำหนดความต้องการของระบบใหม่  
ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการ
เก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) 
ได้แก่ ตรวจสอบวิธีการทำงานในปัจจุบัน 
สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ คู่มือ
การใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงาน
ต่าง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ เฝ้าสังเกตการ
ทำงานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็น
จริง ๆ ว่าขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร  
ซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบ
จุดสำคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด 

ผู้พัฒนาระบบ/
หน่วยงานที่
ต้องการให้
พัฒนาระบบ 

2 สัปดาห์ จัดทำแบบจำลองแผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram), แบบจำลอง
กระบวนการ (Process Model)  
หรือแบบจำลองข้อมูล (Data 
Model) ให้ครบถ้วนชัดเจน 

 Use Case 
Diagram 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

     นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดำเนินการ
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Current 
System) เพ่ือนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับ
ระบบใหม่ (New System) วตัถุประสงค์
หลักในการวิเคราะห์ระบบคือ ต้องศึกษา 
และทำความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ  
ที่ได้รวบรวมมาจากข้ันตอนการกำหนดความ
ต้องการ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องนำ
ข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ว่า ควรมีอะไรบ้าง ที่ระบบใหม่ต้อง
ดำเนินการด้วยการพัฒนาเป็นแบบจำลอง 
ลอจิคัล (Logical Model) ขึ้นมา ซึ่งได้แก่
แบบจำลองแผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) แบบจำลองกระบวนการ 
(Process Model) และแบบจำลองข้อมูล 
(Data Model) เป็นต้น 

4 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ  
(Design) 
     ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
ออกแบบระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาให้

ผู้พัฒนาระบบ 1 เดือน จัดทำแบบจำลองระบบต้นแบบ
ที่จะพัฒนา (Prototype) เพ่ือ
นำเสนอแก่ผู้ใช้งาน 

 แบบจำลองระบบ
ต้นแบบที่จะ
พัฒนา 
(Prototype) 
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สอดคล้องกับความต้องการที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ ที่เป็น
แบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็น
แบบจำลองเชิงกายภาพ โดยแบบจำลอง 
เชิงตรรกะที่ได้จากข้ันตอนการวิเคราะห์
มุ่งเน้นว่า มีอะไรที่ต้องทำในระบบ ในขณะ 
ที่แบบจำลองเชิงกายภาพจะนำแบบจำลอง 
เชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่า
ระบบจะดำเนินงานอย่างไร เพ่ือให้เกิดผล
ตามความต้องการโดยการออกแบบระบบ 
จะประกอบด้วยการออกแบบที่เก่ียวข้องกับ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย 
การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอ
นำเข้าข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูล 
ที่นำเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล  
การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบ
ฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบและการ
ออกแบบโปรแกรม 
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5 ขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ 
(Construction) 
     โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบ
โปรแกรมว่า ทำงานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการ
ทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่าง
เรียบร้อย จะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะไปใช้
งานจริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือ
การใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของ
ระบบ 
     ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบ
ต้องเตรียมสถานที่สำหรับ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้วจะต้องตรวจสอบว่า
คอมพิวเตอร์ทำงานเรียบร้อยดี  
     โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูล
ที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการ
ออกแบบ (Design Specification) ปกติแล้ว
นักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
เขียนโปรแกรม แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์คิดว่า
การเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษา
นักวิเคราะห์ระบบเสียก่อน เพ่ือที่ว่า

ผู้พัฒนาระบบ 3 เดือน ทดสอบความถูกต้องในการ
พัฒนาระบบ โดยวิธีการ 
   -Unit test เป็นการ test 
functional ของระบบในแต่ละ
ส่วนย่อยๆเพ่ือให้แน่ใจว่าแต่ละ
ส่วนทำงานได้ถูกต้อง 
   -Integration test เป็นการ
นำแต่ละ unit มาประกอบกัน
และทดสอบการติดต่อระหว่าง 
unit ว่าสามารถทำงานได้
ถูกต้อง 
    -End to end test เป็นการ
ทดสอบระบบในภาพรวมโดยนำ
แต่ละส่วนของระบบมาประกอบ
กันให้สมบูรณ์ และทดสอบ
ระบบประหนึ่งเป็น ผู้ใช้ของ
ระบบ 
 
ทดสอบคุณภาพในการพัฒนา
ระบบ โดยวิธีการ 
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นักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมท่ีจะแก้ไข
นั้น มีผลกระทบกบัระบบทั้งหมดหรือไม่ 
โปรแกรมเมอร์เขียนเสร็จแล้วต้องมีการ
ทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน 
เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนี้เรียกว่า 
"Structure Walkthrough" การทดสอบ
โปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้ว
ชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบ
เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่
นักวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า โปรแกรม
ทั้งหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

    - Stress test เป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
เพ่ือทดสอบว่าระบบสามารถรับ
จำนวนผู้ใช้, ข้อมูล ได้มากแค่
ไหน 
    - Usability test ป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ของระบบ เช่น UI เหมาะสมต่อ
การใช้งานหรือไม่ เข้าใจได้ง่าย
หรือไม่ 

6 ขั้นตอนที่ 6 : การปรับเปลี่ยน 
(Construction) 
     ขั้นตอนนี้องค์กรนำระบบใหม่มาใช้แทน
ของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์
ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทำให้เรียบร้อย  
     การนำระบบเข้ามาควรจะทำอย่างค่อย
เป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบ
ใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง 
โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบ

ผู้พัฒนาระบบ/
หน่วยงานที่
ต้องการให้
พัฒนาระบบ 

1 เดือน ดำเนินการทดสอบในสภาพการ
ใช้งานจริงโดยผู้ใช้งาน (User 
Acceptance Testing : UAT) 

 หนังสือส่งมอบ
ระบบ/คู่มือ 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าเรียบร้อยก็เอา
ระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป 

7 ขั้นตอนที่ 7 : บำรุงรักษา (Maintenance) 
     หลังจากท่ีระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ได้ถูกนำไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการ
ทำงานของระบบงานใหม่ นักวิเคราะห์ระบบ
จึงจำเป็นต้องดำเนินการติดตามและแก้ไขให้
ถูกต้อง รวมถึงกรณีท่ีข้อมูลจัดเก็บมีปริมาณ
มากขึ้น การขยายระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ
เครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนมากขึ้น บางกรณี
อาจจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม หาก
ผู้ใช้มีความต้องการเพ่ิมขึ้น ดังนั้นในขั้นตอน
ของ การกำหนดความต้องการนักวิเคราะห์
ระบบจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสาร
ข้อตกลงร่วมกัน ทั้ง สองฝ่ายถึงขอบเขตใน
การพัฒนาระบบงาน และกรณีท่ีมีการแก้ไข
หรือพัฒนาระบบงานเพ่ิม 

ผู้พัฒนาระบบ/
หน่วยงานที่
ต้องการให้
พัฒนาระบบ 
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วย เก็บไว้อ้างอิง 
Flow Chart / Diagram ผู้พัฒนาระบบ จนกว่าจะมีการยกเลิกใช้

งานระบบ 
การกำหนดรุ่นให้กับระบบ(Version)/รายละเอียด
การปรับปรุงเพิ่มเติม 

Server จนกว่าจะมีการยกเลิกใช้
งานระบบ 

คู่มือ/แบบฟอร์ม Server จนกว่าจะมีการยกเลิกใช้
งานระบบ 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
Flow Chart / Diagram ดิจิทัล จนกว่าจะมีการปรับปรุง 
การกำหนดรุ่นให้กับระบบ(Version)/รายละเอียด
การปรับปรุงเพิ่มเติม 

ดิจิทัล จนกว่าจะมีการปรับปรุง 

คู่มือ/แบบฟอร์ม ดิจิทัล จนกว่าจะมีการปรับปรุง 

10.  สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ทักษะด้านการวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยภาษาต่าง ๆ  

2. ทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก 
(infographic) 

3. ทักษะด้านการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  

4. ทักษะด้าน Networking 
5. ทักษะด้าน Database & SQL 
6. ทักษะด้าน Data Structure & 

Algorithm 

1. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้วยภาษาต่าง ๆ  

2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก (infographic) 

3. การนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  

4. Networking 
5. Database & SQL 
6. Data Structure & 

Algorithm 
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