
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ ตําแหนง 
ผูจัดทํา นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ 

นางสาวเพชราภรณ   เพ็ชรแกว 
นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล 
นายเชาวลิต   สมบูรณพัฒนากิจ 

นายสมโภชน  กุลธารารมณ 
นางสายธาร  สุเมธอธิคม 

รองผูอํานวยการฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหาร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 
ผูอนุมัติ ผศ.นิวัติ   จารุวาระกูล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

คูมือข้ันตอนการทํางาน 
งานสารสนเทศ 

รหัสเอกสาร  :   PM 12 
ฉบับท่ี   :   1 
วันท่ีบังคับใช  :   1 มิถุนายน 2552 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

คูมือขั้นตอนการทํางาน 
งานสารสนเทศ  

รหัสเอกสาร PM   …12…. _   
วันที่บังคับใช  1  มิถุนายน  2552  
ฉบับที่        1     
หนาที่              1/3 

 

 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินกิจกรรมงานสารสนเทศใหมีคุณภาพ ไดแก งานพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร และงานพัฒนาเว็บไซตใหการปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเปน 
ระบบ 

 
2. ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

     นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย คาดหวังวาจะไดรับบริการดานสารสนเทศอยางมีคุณภาพ 
 

3. ขอบขาย  
   งานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  เริ่มตั้งแตสํารวจความตองการของผูใช วิเคราะหปญหาและความตองการ ทําโปรแกรม  ทดสอบ จัดทําคูมือการ
ใชโปรแกรม   นําไปใช  ประเมินผลการใชโปรแกรม  การพัฒนาและบํารุงรักษา 

   งานพัฒนาเว็บไซต 
  เริ่มตั้งแตกําหนดเปาหมายและวางแผน เตรียมขอมูล/เนื้อหาที่จะนําเสนอ เตรียมทรัพยากรของระบบ  
วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล ออกแบบ   จัดทํา   ทดสอบ   เผยแพรและประชาสัมพันธ  ประเมินผลการใชงาน   
ตลอดจนปรับปรงุและพัฒนา 

  
4. เอกสารอางอิง 

    ไมมี 
 

5. เอกสารแนบ 
ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

1. ผังการปฏิบัติงานสารสนเทศ FC 12 
1. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร FC 12-01 
2. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต FC 12-02 
3. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (สําหรับหนวยงานเก่ียวของ) FC 12-01-01 
4. ผังการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต (สําหรับหนวยงานเก่ียวของ) FC 12-02-01 
5. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร WI 12-01 
6. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต WI 12-02 
7. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  (สําหรับหนวยงานเก่ียวของ) WI 12-01-01 
8. วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต (สําหรับหนวยงานเกี่ยวของ) WI 12-02-01 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

คูมือขั้นตอนการทํางาน 
งานสารสนเทศ  

รหัสเอกสาร PM   …12…. _   
วันที่บังคับใช  1  มิถุนายน  2552  
ฉบับที่        1     
หนาที่              2/3 

 

 

6. คําจํากัดความ 
 

  6.1 Algorithm  =  ข้ันตอนวิธี หมายถึงกระบวนการแกปญหาที่สามารถเขาใจได มีลําดับหรือวิธีการ 
     ในการแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งอยางเปนข้ันเปนตอนและชัดเจน  
  6.2 Compile   =        การเปลี่ยนรูปของชุดของสัญลักษณอยางหนึ่ง ไปเปนชุดของสัญลักษณอีก 
      อยางหน่ึง โดยวิธีปฏิบัติตามกฎและระเบียบของภาษาน้ันๆ 
  6.3 Data Dictionary  = คําอธิบายขอมูลเพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน 
  6.4 Data Structure  = โครงสรางของขอมูลหรือรูปแบบของการจัดระเบียบของขอมูล 

6.5 Function   = ชุดคําส่ังหรือขอมูลสําหรับปฏิบัติการคําส่ังใดคําส่ังหน่ึง 
6.6 GUI   = Graphical User Interface หมายถึง ภาพหนาจอโปรแกรมของผูใช 
6.7 Module  = เปนสวนประกอบของระบบท่ีใชในการเชื่อมตอกับระบบอื่น โดยตัว 

   โมดูลเองจะมีการออกแบบและควบคุมดัดแปลงภายในตัวโมดูลเอง 
6.8 Prototype  = ตัวตนแบบ หรือ โปรแกรมตนแบบซ่ึงจะจําลองใหผูใชไดดูเปนเบื้องตนวา 

    เปนไปตามท่ีตองการหรือไมโดยที่ผูพัฒนาโปรแกรมไมตองเขียนโคดจริง 
 
7. ขั้นตอนการทํางาน  

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
หัวหนากลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ / หัวหนางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

1.  งานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1.1 สํารวจความตองการ   (WI 12-01) 
1.2 วิเคราะหปญหาและความตองการ     (WI 12-01) 
1.3 ทําโปรแกรม     (WI 12-01) 
1.4 ทดสอบ     (WI 12-01) 
1.5 จัดทําคูมือการใชโปรแกรม     (WI 12-01) 
1.6 นําไปใช     (WI 12-01) 
1.7 ประเมินผลการใชโปรแกรม     (WI 12-01) 
1.8 พัฒนาและบํารุงรักษา   (WI 12-01) 

หัวหนากลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ / หัวหนางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

2.  งานพัฒนาเว็บไซต 2.1  กําหนดเปาหมายและวางแผน     (WI 12-02) 
2.2 เตรียมแหลงขอมูล/เนื้อหาที่จะนําเสนอ  (WI 12-02) 
2.3 เตรียมทรัพยากรของระบบ   (WI 12-02) 
2.4 วิเคระหขอมูลและจัดโครงสรางขอมูล     (WI 12-02) 
2.5 ออกแบบ     (WI 12-02) 
2.6 จัดทํา    (WI 12-02) 
2.7 ทดสอบ    (WI 12-02) 
2.8 เผยแพรและประชาสัมพันธ   (WI 12-02) 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

คูมือขั้นตอนการทํางาน 
งานสารสนเทศ  

รหัสเอกสาร PM   …12…. _   
วันที่บังคับใช  1  มิถุนายน  2552  
ฉบับที่        1     
หนาที่              3/3 

 

 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
  2.9 ประเมินผลการใชงาน    (WI 12-02) 

2.10 ปรับปรุงและพัฒนา (WI 12-02) 
  



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานสารสนเทศ 

รหัสเอกสาร  FC 12        
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาที่      1/1 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

งานพัฒนาเว็บไซต 

เริ่ม

ส้ินสุด



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร  

รหัสเอกสาร  FC …12-01….         
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาท่ี       1/1 

 

   

  

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วิเคราะหปญหาและความตองการ

ทําโปรแกรม

นําไปใช

ไมผาน

ผาน

ทดสอบ

WI 12-01 

WI 12-01 

WI 12-01 

WI 12-01 

WI 12-01 

ส้ินสุด

เร่ิมตน

WI 12-01 

สํารวจความตองการ
WI 12-01 

จัดทําคูมือการใชโปรแกรม

WI 12-01 ประเมินผลการใชโปรแกรม

พัฒนาและบํารุงรักษา

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการฯฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ / หัวหนา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

ผังการปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาเว็บไซต  

รหัสเอกสาร  FC …12-02….         
วันที่บังคับ__1  มิถุนายน  2552__ 
ฉบับที่ ____1_____________  
หนาที่       1/1 

 

   

  
 

 
               

     
 

 

 

หัวหนากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ / 
หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

WI 12-02 

WI 12-02 

WI 12-02 

WI 12-02 

WI 12-02

ไมมี

เริ่มตน

กําหนดเปาหมายและวางแผน 
 

เตรียมขอมูล / เน้ือหาที่จะนําเสนอ 

เตรียมทรัพยากรของระบบ

วิเคราะหและจัดโครงสรางขอมูล

ออกแบบ

จัดทํา 

ทดสอบ

เผยแพรและประชาสัมพันธ

ประเมินผลการใชงาน

เว็บไซตมี
ปญหา ? 

ส้ินสุด

มี

WI 12-02 

WI 12-02

WI 12-02 

WI 12-02

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร / หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร/ผูประสานงาน
ระบบสารสนเทศหนวยงาน 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ปรับปรุงและพัฒนา WI 12-02หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ/
นักวิชาการคอมพิวเตอร 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

รหัสเอกสาร  WI 12-01       
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี      1/2 

 

   

1. วัตถุประสงค 
 

           เพ่ือใหทราบข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีระบบ และเปนการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดทําสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 
2. ขอบขาย 

 
          เริ่มตั้งแตสํารวจความตองการของผูใช วิเคราะหปญหาและความตองการ ทําโปรแกรม  ทดสอบ จัดทําคูมือการใช
โปรแกรม นําไปใช  ประเมินผลการใชงาน  ตลอดจนพัฒนาและบํารุงรักษา 

 
3. วิธีการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. สํารวจความตองการ 1.1 ออกแบบแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการจัดทําโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ 

หัวหนากลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ / หัวหนางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

2. วิเคราะหปญหาและความตองการ      2.1 ศึกษาระบบการทํางานเดิม 
2.2 ประชุมเพ่ือวิเคราะหปญหาและความตองการ 
2.3 สรุปแนวทางการพัฒนาและความเปนไปไดทั้งหมด 

หัวหนากลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ / หัวหนางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. ทําโปรแกรม 3.1 เลือกภาษาโปรแกรม วาจะใชภาษาอะไร ตรงจุดใดบาง ตามความ 
      เหมาะสม 
3.2 เลือกใชฐานขอมูลใหเหมาะสมกับความตองการและขนาดของระบบ 
3.3  ศึกษาฐานขอมูลเดิม หรือฐานขอมูลในงานท่ีใกลเคียง 
3.4  ออกแบบโครงสรางของฐานขอมูล (Data Structure) 
3.5  ออกแบบและเขียนผังการทํางาน (Algorithm ของโปรแกรม) 
3.6 จัดกลุม Function หรือ Module ตามผังการทํางาน 
3.7  ออกแบบจอภาพของผูใชงานเบื้องตน (GUI) 
3.8  สรางตัวตนแบบ (Prototype) เพ่ือทดสอบกับผูใชงาน 
3.9  สรุปและแกไขการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล ผังการทํางานและ 
      จอภาพของผูใชงาน 
3.10  สรางฐานขอมูลจากโครงสรางท่ีออกแบบไว 
3.11  กําหนดสิทธิการเขาถึง และการจัดการฐานขอมูล 
3.12  ศึกษาโคดจากระบบงานเดิม หรือจากเว็บไซตทางการของภาษาที่ใช 
3.13  แบงความรับผิดชอบในการเขียนโคด Function หรือ Module ให 
         นักวิชาการคอมพิวเตอรตามความชํานาญของแตละคน 

หัวหนากลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ / หัวหนางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ / 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

รหัสเอกสาร  WI 12-01       
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี      2/2 

 

   

ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
  3.14  เขียนโคดตาม Function หรือ Module ท่ีไดรับ 

3.15  ทําการ Compile และทดสอบเบื้องตน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
3.16  ประกอบ Function หรือ Module เขาดวยกัน 

 

4. ทดสอบ 4.1 ทดสอบการทํางานของแตละAlgorithm 
4.2 ทดลองนําไปใชกับผูใชงานจริง 
4.3 รวบรวมความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากการทดสอบของผูใช 
4.4 ทําการแกไขปรับปรุงในขั้นตอนการเขียนโคด จากน้ันCompileและ 
      ทดสอบใหมอีกคร้ัง 
4.5  แปลงรหัสตนฉบับ ใหสามารถใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัวไปได 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

5. จัดทําคูมือการใชโปรแกรม      5.1 จัดทําคูมืออธิบายขั้นตอนการใชงานโปรแกรม หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

6. นําไปใช      6.1 จัดทําหนังสือสงมอบโปรแกรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
        ดําเนินการตอไป 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

7. ประเมินผลการใชงาน     7.1 รวบรวมปญหาการใชงาน และขอเสนอแนะจากการใชงานจริง 
        ของผูใช 
7.2 ศึกษาวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือแกไขปญหาการ 
      ใชงานและขอเสนอแนะจากผูใช 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

8. พัฒนาและบํารุงรักษา 
 

8.1 พัฒนาโปรแกรมในสวนที่เปนปญหา หรือสวนท่ีผูใชเสนอวาควร 
         จะเปล่ียน 
8.2 แกไขการทํางานที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหากใชระบบไปได 
        ระยะหน่ึง 
8.3 บํารุงรักษาการทํางานของระบบใหตอบสนองความตองการท่ี 
         เปล่ียนไป 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาเว็บไซต 

รหัสเอกสาร  WI 12-02      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
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หนาท่ี      1/3 

 

   

1. วัตถุประสงค 
 
           เพ่ือใหทราบข้ันตอนการพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย   ภายใตรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 
ชวยเสริมสรางความม่ันใจในการทํางาน และจัดทําเว็บไซตเพ่ือเผยแพรสารสนเทศของหนวยงาน 

 
2. ขอบขาย 

 

เริ่มตั้งแตกําหนดเปาหมายและวางแผน เตรียมขอมูล/เนื้อหาที่จะนําเสนอ เตรียมทรัพยากรของระบบ วิเคราะห 
 และจัดโครงสรางขอมูล ออกแบบ   จัดทํา  ทดสอบ  เผยแพรและประชาสัมพันธ ประเมินผลการใชงาน  ตลอดจนปรับปรุงและ
พัฒนา 
 
3. วิธีการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดเปาหมายและวางแผน      1.1 กําหนดวัตถุประสงคของเว็บไซต 
1.2 กําหนดกลุมผูชมเปาหมาย ออกแบบใหตอบสนองความตองการ 
     ผูชมกลุมน้ันใหมากท่ีสุด  ไมวาจะเปนการเลือกเน้ือหา โทนสี  
     กราฟก  เทคโนโลยีที่นํามาสนับสนุน  และอ่ืนๆ 

หัวหนากลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ / 
หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

2. เตรียมขอมูล/เน้ือหาที่จะนําเสนอ   2.2 จัดเตรียมขอมูลและเน้ือหาใหครบถวน และถูกตอง โดยนํามาจาก 
      หนวยงานท่ีตองการเผยแพรขอมูลผานเว็บมหาวิทยาลัย 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร / หนวยงาน
ที่เก่ียวของ

3. เตรียมทรัพยากรของระบบ    3.1 จัดเตรียมโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต 
3.2 จัดเตรียมโปรแกรมสําหรับสรางภาพกราฟก 
3.3 จัดเตรียมโปรแกรมการสรางภาพเคล่ือนไหว  และมัลติมีเดีย 
3.4 จัดเตรียมโปรแกรมยูทิลิต้ีอื่นๆ  ที่ตองใช  
3.5 ขอจดทะเบียนโดเมนกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

4. วิเคระหขอมูลและจัดโครงสราง
ขอมูล    

4.1 รวบรวมขอมูลจากการวิเคราะห 
4.2 ประเมินวิเคราะหและจัดทําระบบ  เพ่ือใหเปนไปตามโครงสราง 
      ขอมูล และขอกําหนด  
     4.2.1 จัดทําแผนผังโครงสรางของเวบ็ไซต (Site Structure)  
     4.2.2 จัดทําสารบัญ (Table of Content)  
     4.2.3 จัดลําดับการนําเสนอ (Storyboard)  หรือแผนผัง (Flowchart) 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาเว็บไซต 

รหัสเอกสาร  WI 12-02      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
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ลําดับ ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4. วิเคระหขอมูลและจัดโครงสราง

ขอมูล   (ตอ) 
4.3  เปดระบบนําทางเนวิเกช่ัน (Navigation)  เพ่ือเปดเขาไปยังสวนตางๆ 
       ของ เว็บไซต เชน  โครงสรางและรูปแบบของเมนู 
       4.3.1 กําหนดองคประกอบตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการสรางเว็บไซต  
                เชน  รูปภาพ ภาพกราฟก เสียง  วิดีโอ  มัลติมีเดีย แบบฟอรม 
                เปนตน   
       4.3.2 พิจารณาคุณสมบัติของบราวเซอรในสวนของการสนับสนุน 
                 ผูชมเว็บไซต  
       4.3.3 พิจารณาโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่ตองการใชในระบบ 
4.4  กําหนดคุณลักษณะที่เก่ียวกับจอภาพและรูปแบบของเว็บไซต 
4.5  กําหนดโปรแกรมภาษาสคริปตหรือเว็บแอพพลิเคช่ัน  และฐานขอมูล 
       ที่ใชในเว็บไซต 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

5. ออกแบบ 5.1 ทําเว็บจําลอง mock up เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสวยงาม 
5.2 แกไข mock up ใหเรียบรอย ซึ่งทําไดโดยการ วาดลงในกระดาษ หรือ 
      ออกแบบผานโปรแกรมกราฟก การออกแบบ  mock up  สําหรับ 
      เว็บไซตสามารถใชโปรแกรม  Adobe Photoshop  และ  Macromedia  
      Fireworks  

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

6. จัดทํา      6.1 จัดทําเว็บเพจจริง โดยใชเคาโครง และองคประกอบกราฟกตามท่ี 
      ออกแบบไว   
6.2 ใสเน้ือหาลงในเพจ  และจัดรูปแบบลิงค   
6.3 สรางระบบนําทาง   
6.4 วางองคประกอบเสริมตาง ๆ   
6.5 ปรับแตงเวบเพจใหเหมาะสม  ดวยโปรแกรมสําหรับสรางเว็บไซต  
      เชน  Macromedia Deramweaver   Adobe GoLive  Microsoft  
      FrontPage และ Web Expression  

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

7. ทดสอบ      7.1 ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา   
 7.2 ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปตและฐานขอมูล   
7.3 ทดสอบการทํางานของลิงคและระบบนําทาง 
7.4 ทดสอบโดยใชสภาพแวดลอมที่เหมือนกับของกลุมผูชมเปาหมาย   
      เชน  เวอรชั่นของบราวเซอร 
7.5 ตรวจสอบความละเอียดของจอภาพของกลุมผูชมเปาหมาย     
7.6 ตรวจสอบความเร็วในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของกลุมผูชม 
7.7 ทดสอบการทํางานของเว็บไซตที่จัดทําขึ้นทั้งหมด 
 
 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร / หนวยงาน
ที่เก่ียวของ 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศ 

วิธีปฏิบัติงาน 
งานพัฒนาเว็บไซต 

รหัสเอกสาร  WI 12-02      
วันที่บังคับใช   1  มิถุนายน  2552 
ฉบับที่             1  
หนาท่ี      3/3 

 

   

8. เผยแพรและประชาสัมพันธ     8.1 ประกาศลงเว็บไซต 
8.2 จัดทําหนังสือเวียนแจงหนวยงาน 
8.3 ติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธ 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร / หนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

9. ประเมินผลการใชงาน      9.1 รวบรวมปญหาการใชงาน และขอเสนอแนะจากการใชงานจริง 
        ของผูใช 
9.2 ศึกษาวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงเว็บไซต เพ่ือแกไขปญหาการ 
      ใชงานและขอเสนอแนะจากผูใช 

หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

10. ปรับปรุงและพัฒนา      10.1 นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา หัวหนางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ / นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

 


