แนวปฏิบตั ิที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมี
คุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี นั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริห ารจัดการ (MIS) มีขั ้น ตอน กระบวนการ และแนวทางในการพัฒ นาเปน ไปในทิศ ทางเดีย วกัน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการทํางานได ลดความเสี่ยงดานระยะเวลา และความสําเร็จของตัวระบบที่
อาจเกิดขึ้นนั้น สํานักฯ จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) โดย
ประกอบดวย 1) กรณีการพัฒนาระบบตามแผนที่ไดวางไวทั้งในแผนระยะยาว แผนประจําป หรือตามแผนของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 2) กรณีการพัฒนาระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) กรณีการพัฒนาระบบตามแผนที่ได
วางไวทั้งในแผนระยะยาว แผนประจําป หรือ ตามแผนของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
1. ประชุ ม ศึ ก ษาความต อ งการ ป ญ หา ของการพั ฒ นาระบบตามแผนที่ ได ว างไว ข องสํ า นั ก หรือ
หนว ยงานที่มีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ภายใน 1 วัน ตามแผนพัฒ นาระบบ MIS
ประจําป หรือหลังจากไดรับบันทึกขอความแจงความตองการ)
2. พิจ ารณาความเปน ไปได และลํา ดับ ความสํา คัญ ของการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ประกอบด ว ย
(ภายใน 1 วัน)
2.1 ความเปนไปไดดานระยะเวลา
2.2 ความเปนไปไดดานเทคนิค
2.3 ความเปนไปไดดานการลงทุน ความจําเปน และความคุมคา
3. สรุปความเปนไปไดในการดําเนินโครงการกรณีพัฒนาระบบตามแผนของสํานัก หรือแจงผลการ
พิจารณาความเปนไปได กรณีพัฒนาระบบตามการรองขอจากหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน รับงาน
หรือไม กรณีรับงานจะเริ่มดําเนินงานและแลวเสร็จเมื่อใด (ภายใน 2 วันหลังจากประชุมพิจารณาตาม
ขั้นตอนที่ 2)
4. วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยใชวิธีจัดประชุม หรือสังเกตการณ โดยกําหนดใหหนวยงานที่มี
ความตองการพัฒนาซอฟตแวรหรือมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ มีสวนรวมในกระบวนการ
(ภายใน 30 วัน)
5. จัดทํา Term of Reference : TOR เพื่อเปนกรอบขอบเขตการพัฒนาระบบ (ภายใน 5 วัน)
6. จัดประชุมและทําแผนงานดําเนินการของโครงการ (ภายใน 7 วัน)
7. มอบหมายงาน และแบงบทบาทความรับผิดชอบ ใหบุคลากรฝาย MIS (ภายใน 1 วัน)
8. ดําเนินการพัฒนาระบบตามแผนงานโครงการ และกํากับติดตามความสําเร็จในแตละกิจกรรม แตละ
ชวงเวลา (ภายใน 3 เดือน)
9. ทดสอบระบบ เพื่อหาจุดบกพรอง และปรับปรุงใหมีความสมบูรณ (ภายใน 10 วัน)

10. นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหผูบริหารของสํานัก ในกรณีพัฒนาระบบตามแผนของสํานัก หรือ
นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหกับหนวยงานเจาของระบบ กรณีพัฒนาระบบตามการรองขอจาก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย (ภายใน 1 วัน)
11. กรณีมีพบขอผิดพลาดที่สํา คัญ และจําเปนตองปรับ ปรุง จะมีการปรับปรุงเพื่อใหมีความสมบู รณ
(ภายใน 10 วัน)
12. จัดทําคูมือการใชงานระบบ พรอมอบรมการใชแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ (ภายใน 15 วัน)
13. ประเมินผลหลังการใชงาน 1 เดือน เพื่อรับทราบประสิทธิภาพของระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม รวมถึง ปญหาและขอเสนอแนะ (ภายใน 1 เดือน)
14. กรณีพบปญหาหลังการใชงาน ซึ่งเกี่ยวของกับความผิดพลาดของระบบ ใหแจงหัวหนางานฝาย MIS
เพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปรับปรุง
15. กรณีมีความตองการใหมเพื่อตอยอดระบบงานเดิมใหเขาสูขั้นตอนที่ 1 ใหมอีกครั้ง
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) กรณีการพัฒนาระบบเรงดวนตามที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
1. ประชุม ศึกษาความตองการ ปญหา ของหนวยงานที่มีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ภายใน
1 วัน หลังจากไดรับบันทึกขอความแจงความตองการ)
2. พิจารณาความเปนไปได ประกอบดวย
2.1 ความเปนไปไดดานระยะเวลา
2.2 ความเปนไปไดดานเทคนิค
2.3 ความเปนไปไดดานการลงทุน ความจําเปน และความคุมคา
3. พิจารณาลําดับความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ วางแผนการดําเนินงานและมอบหมาย
งาน (ภายใน 1 วัน)
4. วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยใชวิธีจัดประชุม หรือสังเกตการณ โดยกําหนดใหหนวยงานที่มีความ
ตองการพัฒนาซอฟตแวรมีสวนรวมในกระบวนการ (ภายใน 5 วัน)
5. ดําเนินการพัฒนา ทดสอบระบบ และกํากับติดตามความสําเร็จในแตละกิจกรรม แตละชวงเวลาตามที่
ไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน (ภายใน 15 วัน)
6. นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหกับหนวยงานเจาของระบบ (ภายใน 1 วัน)
7. กรณีพบขอผิดพลาดที่สําคัญ และจําเปนตองปรับปรุง จะมีการปรับปรุงเพื่อใหระบบมีความสมบูรณ
(ภายใน 5 วัน)
8. สงมอบระบบ พรอมคูมือการใชงานระบบ และแนะนําการใชงานระบบ หรือจัดอบรมใหกับผูใชงาน
(ภายใน 3 วัน)
9. ประเมินผลหลังการใชงานระบบ (ภายใน 7 วันหลังสงมอบระบบ) เพื่อรับทราบประสิทธิภาพของ
ระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม รวมถึง ปญหาและขอเสนอแนะ
10. กรณีพบปญหาหลังการใชงาน ซึ่งเกี่ยวของกับความผิดพลาดของระบบ ใหแจงหัวหนางานฝาย MIS
เพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปรับปรุง

11. กรณีหนวยงานมีความตองการใหมเพื่อตอยอดระบบงานเดิมใหเขาสูขั้นตอนที่ 1 ใหมอีกครั้ง โดยทํา
บันทึกความตองการแจงมายังสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ : ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขนาดของระบบ

แผนผั ง แสดงการพั ฒ นาระบบตามแผนที่ไ ดว างไว ทั้ ง ในแผนระยะยาว แผนประจํ า ป หรื อ ตามแผนของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย
เริ่มการทํางาน

A

1. ประชุม ศึกษาความตองการ
(1 วัน)

10. นําเสนอระบบ
(1 วัน)

2. พิจารณาความเปนไปได
(1 วัน)

11. ปรับปรุงระบบกรณีพบ
ขอผิดพลาด (10 วัน)

3. สรุปความเปนไปได/แจงผล
(2 วัน)

กรณีไมสามารถดําเนินการได

12. จัดทําคูมือการใชงานพรอม
อบรมการใชงาน (15 วัน)

กรณีสามารถดําเนินการได
4. วิเคราะห ออกแบบระบบ
(30 วัน)

13. ประเมินผลหลังการใชงาน
(หลังจากอบรม 1 เดือน)

5. จัดทํา TOR
(5 วัน)

14. แจงหัวหนา MIS หากพบ
ปญหาหลังการใชงาน

6. ประชุมและทําแผนการ
ดําเนินงาน (7 วัน)

15. กรณีเกิดความตองการใหมให
เขาสูขั้นตอนที่ 1

7. มอบหมายงาน บทบาทความ
รับผิดชอบ (1 วัน)

จบการทํางาน

8. ดําเนินการพัฒนาระบบ กํากับ
ติตดามแตละชวงเวลา (3 เดือน)

9. ทดสอบ/ปรับปรุงใหสมบูรณ
(10 วัน)
A

รวมระยะเวลาในการดํ า เนิน การพัฒนา
ระบบตามแผนที่ไดวางไวทั้งในแผนระยะยาว แผน
ป ร ะ จํ า ป ห รื อ ตา มแ ผ นข อ งห น ว ย งา นใน
มหาวิทยาลัยไมเกิน 6 เดือน

แผนผังแสดงการพัฒนาระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เริ่มการทํางาน

A

1. ประชุม ศึกษาความตองการ
(1 วัน)

10. แจงหัวหนา MIS หากพบ
ปญหาหลังการใชงาน

2. พิจารณาความเปนไปได
(1 วัน ในขั้นตอนที่ 2 และ 3)

กรณีไมสามารถดําเนินการได

จบการทํางาน

กรณีสามารถดําเนินการได
3. ลําดับความสําคัญของการ
พัฒนา วางแผนมอบหมายงาน

4. วิเคราะห ออกแบบระบบ
(5 วัน)
5. พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ
ติดตามความสําเร็จ ( 15 วัน)
6. นําเสนอระบบ
(1 วัน)
7. ปรับปรุงระบบกรณีพบ
ขอผิดพลาด (5 วัน)
8. สงมอบระบบ พรอมคูมือและ
แนะนําการใชงานหรือจัดอบรม (3วัน)
9. ประเมินผลหลังการใชงาน
(หลังจากสงมอบ 7 วัน)
A

รวมระยะเวลาในการดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ไมเกิน 38 วัน

