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การแสวงหาความต้องการเพือ
่ นามาพ ัฒนาระบบงาน
หล ักการและเหตุผล :
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในองค์กรมักเริม
่ จากการศึกษาและหาความต ้องการของเจ ้าของระบบงาน หรือ
ผู ้ใช ้ระบบ โดยผู ้ทีพ
่ ฒ
ั นาระบบงาน จะไปเก็บรวมรวมข ้อมูลความต ้องการต่างๆ เพือ
่ นามาวิเคราะห์ออกแบบเป็ นระบบงาน
ต่อไป แต่ปัญหาใหญ่ทพ
ี่ บคือ ผู ้ทีพ
่ ฒ
ั นาระบบงานยังขาดทักษะ หรือองค์ความรู ้ทีจ
่ าเป็ น ขาดกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมความต ้องการต่างๆ จากเจ ้าของระบบงาน หรือผู ้ใช ้ระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ระบบงานเดิม เพือ
่ นาไปพัฒนา
ระบบงานใหม่ หรือขาดความชัดเจนของระบบงานใหม่ ทาให ้ได ้ข ้อมูลไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ เมือ
่ นาไปพัฒนาระบบงานแล ้ว
เสร็จ จึงเกิดปั ญหาไม่ตรงตามความต ้องการของเจ ้าของระบบงาน หรือผู ้ใช ้ระบบ ทาให ้ต ้องมีการแก ้ไข ซึง่ การแก ้ไข
บางส่วนอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทีพ
่ ฒ
ั นาเสร็จแล ้ว หรือต ้องมาเริม
่ ต ้นพัฒนาระบบกันใหม่เลยทีเ่ ดียว หากนาไปใช ้ก็
จะก่อให ้เกิดปั ญาเป็ นระยะๆ หรือ เจ ้าของระบบงานไม่ยอมใช ้งานระบบงานทีพ
่ ัฒนาขึน
้ มาใหม่เพราะไม่ต ้องตามความ
ต ้องการ การใช ้งานยุง่ ยาก ทาให ้องค์กรเสียทัง้ งบประมาณ เวลา แรงงาน
หากไม่ต ้องการให ้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน
้ ผู ้พัฒนาระบบงาน จึงควรมีความรู ้ความเข ้าใจกระบวนการ ขัน
้ ตอน
การดาเนินการต่างๆ ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ พัฒนาระบบงาน เพือ
่ ลดปั ญหาทีจ
่ ะเกิดขัน
้ กับระบบในอนาคต (Project does not fail
at the end, it fails at the beginning)
ว ัตถุประสงค์ :
ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้ความเข ้าใจดังนี้
 มีความเข ้าใจปั ญหาของการพัฒนาระบบงาน หรือระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร
 มีความรู ้ความเข ้าใจกระบวนการในการการแสวงหาความต ้องการของระบบงาน ศึกษาระบบงานปั จจุบน
ั
ระบบงานทีต
่ ้องการในอนาคต และระบบสารสนเทศสาหรับผู ้บริหาร
 สามารถจัดทาสถาปั ตยกรรมระบบ (Application Architecture: AA) เพือ
่ ให ้เห็นภาพรวมของระบบงานทัง้ หมด
่ มโยงกันได ้โดยตลอด
ทีส
่ ามารถเชือ
 สามารถตรวจสอบความถูกต ้อง ครบถ ้วนของระบบงานทัง้ หมดจากสถาปั ตยกรรมระบบ โดยกระบวนการ
ั พันธ์สารสนเทศ (Information Dependency Map -IDM)
ปฏิสม
ึ ษาเพือ
 ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ทาแบบฝึ กหัด และกรณีศก
่ เสริมสร ้างความเข ้าใจในบทเรียนยิง่ ขึน
้ และสามารถนาไป
ปฏิบต
ั จิ ริงได ้
กลุม
่ เป้าหมาย :
 ผู ้บริหารระบบสารสนเทศ (CIO)
 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst), นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 หัวหน ้าโครงการ (Project Manager) , เจ ้าของระบบงานและฝ่ ายผู ้ใช ้ระบบงาน (Users)
 ผู ้ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับโครงการงานด ้านคอมพิวเตอร์ (Project Team Member)
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Support-Project Management
 IT Project Outsourcing
 IT Risk Management
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
(ประกอบด ้วยการบรรยายภาคทฤษฏี และแบบฝึ กหัด ผสมผสานกันเพือ
่ เสริมความความเข ้าใจ)
1. การศึกษาความต ้องการทัง้ ระบบงาน – Total System Requirement Study
 แนวทางของความต ้องการ
 ขัน
้ ตอนและระยะเวลาของการแสวงหาความต ้องการ
 ศึกษาระบบปั จจุบน
ั และยืนยันความถูกต ้อง
 ศึกษาระบบในอนาคตและยืนยันความถูกต ้อง
 สรุปผลการศึกษา
 การจัดทาเป็ นรายงานรวม
2. การสร ้างสถาปั ตยกรรมของระบบงาน –Application Architecture พร ้อมบทฝึ กหัด Application Architecture
3. แบบจาลอง – Modeling พร ้อมบทฝึ กหัด Modeling
4. Information Dependency Map – IDM พร ้อมบทฝึ กหัด IDM
5. การจัดทา TOR
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วิทยากร :
ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา
 PMI
 IS Management.
 Advanced Project Management. (AMA)
 Adv. Project Management. Seminar, Rob Tomsett
 Controlling S/W Project, Tim Lister
 Project Management. in C/S Environment
 Project Leader Conference, 3rd Annual
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
่ งเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
ชว
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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