
 

แนวปฏิบตัิท่ีดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

 

 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมี

คุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการ (MIS)  มีขั ้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน                  

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการทํางานได ลดความเสี่ยงดานระยะเวลา และความสําเร็จของตัวระบบที่

อาจเกิดข้ึนนั้น สํานักฯ จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) โดย

ประกอบดวย 1) กรณีการพัฒนาระบบตามแผนที่ไดวางไวทั้งในแผนระยะยาว แผนประจําป หรือตามแผนของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย 2) กรณีการพัฒนาระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) กรณีการพัฒนาระบบตามแผนท่ีได

วางไวท้ังในแผนระยะยาว แผนประจําป หรือ ตามแผนของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

1. ประชุม ศึกษาความตองการ ปญหา ของการพัฒนาระบบตามแผนที่ไดวางไวของสํานัก หรือ

หนวยงานที่มีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ  (ภายใน 1 วัน ตามแผนพัฒนาระบบ MIS

ประจําป หรือหลังจากไดรับบันทึกขอความแจงความตองการ) 

2. พิจารณาความเปนไปได และลําดับความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย   

(ภายใน 1 วัน) 

2.1 ความเปนไปไดดานระยะเวลา 

2.2 ความเปนไปไดดานเทคนิค 

2.3 ความเปนไปไดดานการลงทุน ความจําเปน และความคุมคา 

3. สรุปความเปนไปไดในการดําเนินโครงการกรณีพัฒนาระบบตามแผนของสํานัก หรือแจงผลการ

พิจารณาความเปนไปได กรณพีัฒนาระบบตามการรองขอจากหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน รับงาน

หรือไม กรณีรับงานจะเริ่มดําเนินงานและแลวเสร็จเมื่อใด (ภายใน 2 วันหลังจากประชุมพิจารณาตาม

ขั้นตอนที่ 2) 

4. วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยใชวิธีจัดประชุม หรือสังเกตการณ โดยกําหนดใหหนวยงานที่มี

ความตองการพัฒนาซอฟตแวรหรือมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ 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 เพ่ือหาจุดบกพรอง และปรับปรุงใหมีความสมบูรณ (ภายใน 10 วัน) 



10. นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหผูบริหารของสํานัก ในกรณีพัฒนาระบบตามแผนของสํานัก หรือ

นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหกับหนวยงานเจาของระบบ กรณีพัฒนาระบบตามการรองขอจาก

หนวยงานในมหาวิทยาลัย (ภายใน 1 วัน) 

11. กรณีมีพบขอผิดพลาดที่สําคัญ และจําเปนตองปรับปรุง จะมีการปรับปรุงเพ่ือใหมีความสมบูรณ 

(ภายใน 10 วัน) 

12. จัดทําคูมือการใชงานระบบ พรอมอบรมการใชแกผูที่มีสวนเก่ียวของ (ภายใน 15 วัน) 

13. ประเมินผลหลังการใชงาน 1 เดือน เพื่อรับทราบประสิทธิภาพของระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงค

หรือไม รวมถึง ปญหาและขอเสนอแนะ  (ภายใน 1 เดือน) 

14. กรณีพบปญหาหลังการใชงาน ซึ่งเกี่ยวของกับความผิดพลาดของระบบ ใหแจงหัวหนางานฝาย MIS 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปรับปรุง 

15. กรณีมีความตองการใหมเพ่ือตอยอดระบบงานเดิมใหเขาสูขั้นตอนที่ 1 ใหมอีกครั้ง  

 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) กรณีการพัฒนาระบบเรงดวนตามท่ี

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 โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีมีความ

ตองการพัฒนาซอฟตแวรมีสวนรวมในกระบวนการ  (ภายใน 5 วัน) 

5. ดําเนินการพัฒนา ทดสอบระบบ และกํากับติดตามความสําเร็จในแตละกิจกรรม แตละชวงเวลาตามที่

ไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน (ภายใน 15 วัน) 

6. นําเสนอระบบที่พัฒนาแลวเสร็จใหกับหนวยงานเจาของระบบ  (ภายใน 1 วัน) 

7. กรณีพบขอผิดพลาดท่ีสําคัญ และจําเปนตองปรับปรุง จะมีการปรับปรุงเพ่ือใหระบบมีความสมบูรณ 

(ภายใน 5 วัน) 

8. สงมอบระบบ พรอมคูมือการใชงานระบบ และแนะนําการใชงานระบบ หรือจัดอบรมใหกับผูใชงาน 

(ภายใน 3 วัน) 

9. ประเมินผลหลังการใชงานระบบ (ภายใน 7 วันหลังสงมอบระบบ) เพ่ือรับทราบประสิทธิภาพของ

ระบบวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม รวมถึง ปญหาและขอเสนอแนะ   

10. กรณีพบปญหาหลังการใชงาน ซึ่งเก่ียวของกับความผิดพลาดของระบบ ใหแจงหัวหนางานฝาย MIS 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปรับปรุง 



11. กรณีหนวยงานมีความตองการใหมเพ่ือตอยอดระบบงานเดิมใหเขาสูข้ันตอนที่ 1 ใหมอีกครั้ง โดยทํา

บันทึกความตองการแจงมายังสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

หมายเหตุ : ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขนาดของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงการพัฒนาระบบตามแผนที่ไดวางไวท้ังในแผนระยะยาว แผนประจําป หรือ ตามแผนของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

กรณีสามารถดําเนินการได 

1. ประชุม ศึกษาความตองการ 
(1 วัน) 

2. พิจารณาความเปนไปได 
(1 วัน) 

3. สรุปความเปนไปได/แจงผล 
(2 วัน) 

4. วิเคราะห ออกแบบระบบ 
(30 วัน) 

5. จัดทํา TOR 

(5 วัน) 

6. ประชุมและทําแผนการ

ดําเนินงาน (7 วัน) 

7. มอบหมายงาน บทบาทความ

รับผิดชอบ (1 วัน) 

8. ดําเนินการพัฒนาระบบ กาํกับ

ติตดามแตละชวงเวลา (3 เดือน) 

9. ทดสอบ/ปรับปรุงใหสมบูรณ 

(10 วัน) 

A 

A 

10. นําเสนอระบบ 

(1 วัน) 

11. ปรับปรุงระบบกรณีพบ

ขอผิดพลาด (10 วัน) 

12. จัดทําคูมือการใชงานพรอม

อบรมการใชงาน (15 วัน) 

13. ประเมินผลหลังการใชงาน

(หลังจากอบรม 1 เดือน) 

14. แจงหัวหนา MIS หากพบ

ปญหาหลังการใชงาน 

15. กรณีเกิดความตองการใหมให

เขาสูขั้นตอนที่ 1 

เร่ิมการทํางาน 

จบการทํางาน 

กรณีไมสามารถดําเนินการได 

รวมระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา

ระบบตามแผนที่ไดวางไวท้ังในแผนระยะยาว แผน

ประจํ า ป  ห รื อ  ต ามแผ นขอ งหน ว ย ง าน ใน

มหาวิทยาลัยไมเกิน 6 เดือน 



แผนผังแสดงการพัฒนาระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1. ประชุม ศึกษาความตองการ 
(1 วัน) 

2. พิจารณาความเปนไปได 
(1 วัน ในขั้นตอนที ่2 และ 3) 

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 

A 

10. แจงหัวหนา MIS หากพบ

ปญหาหลังการใชงาน 

เร่ิมการทํางาน 

จบการทํางาน 
กรณีไมสามารถดําเนินการได 

กรณีสามารถดําเนินการได 

รวมระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา

ระบบเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ไมเกิน 38 วัน 


