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ITM038 : Systems Requirements Study (Workshop Course)  

      การแสวงหาความตอ้งการเพือ่น ามาพฒันาระบบงาน 
 

หลกัการและเหตผุล : 
          การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในองคก์รมักเริม่จากการศกึษาและหาความตอ้งการของเจา้ของระบบงาน หรอื

ผูใ้ชร้ะบบ โดยผูท้ีพั่ฒนาระบบงาน จะไปเก็บรวมรวมขอ้มลูความตอ้งการตา่งๆ เพือ่น ามาวเิคราะหอ์อกแบบเป็นระบบงาน

ตอ่ไป แตปั่ญหาใหญท่ีพ่บคอื ผูท้ีพั่ฒนาระบบงานยังขาดทกัษะ หรอืองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น ขาดกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมความตอ้งการตา่งๆ จากเจา้ของระบบงาน หรอืผูใ้ชร้ะบบ รวมถงึการวเิคราะหร์ะบบงานเดมิ เพือ่น าไปพัฒนา

ระบบงานใหม ่หรอืขาดความชดัเจนของระบบงานใหม ่ท าใหไ้ดข้อ้มลูไม่ครบถว้นสมบรูณ์ เมือ่น าไปพัฒนาระบบงานแลว้
เสร็จ จงึเกดิปัญหาไมต่รงตามความตอ้งการของเจา้ของระบบงาน หรอืผูใ้ชร้ะบบ ท าใหต้อ้งมกีารแกไ้ข ซึง่การแกไ้ข

บางสว่นอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบทีพั่ฒนาเสร็จแลว้ หรอืตอ้งมาเริม่ตน้พัฒนาระบบกนัใหมเ่ลยทีเ่ดยีว หากน าไปใชก็้

จะกอ่ใหเ้กดิปัญาเป็นระยะๆ หรอื เจา้ของระบบงานไมย่อมใชง้านระบบงานทีพั่ฒนาขึน้มาใหม่เพราะไมต่อ้งตามความ
ตอ้งการ การใชง้านยุง่ยาก ท าใหอ้งคก์รเสยีทัง้งบประมาณ เวลา แรงงาน 

          หากไมต่อ้งการใหเ้กดิเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ ผูพั้ฒนาระบบงาน จงึควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการ ขัน้ตอน
การด าเนนิการตา่งๆ กอ่นทีจ่ะเริม่พัฒนาระบบงาน เพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกดิขัน้กบัระบบในอนาคต (Project does not fail 

at the end, it fails at the beginning) 

 
วตัถปุระสงค ์: 

ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจดงันี้ 
 มคีวามเขา้ใจปัญหาของการพัฒนาระบบงาน หรอืระบบสารสนเทศส าหรับองคก์ร 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการในการการแสวงหาความตอ้งการของระบบงาน ศกึษาระบบงานปัจจบุนั 

ระบบงานทีต่อ้งการในอนาคต และระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้รหิาร 

 สามารถจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ (Application Architecture: AA) เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวมของระบบงานทัง้หมด

ทีส่ามารถเชือ่มโยงกนัไดโ้ดยตลอด 
 สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของระบบงานทัง้หมดจากสถาปัตยกรรมระบบ โดยกระบวนการ

ปฏสิมัพันธส์ารสนเทศ (Information Dependency Map -IDM) 

 ผูเ้ขา้อบรมจะไดท้ าแบบฝึกหัด และกรณีศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจในบทเรยีนยิง่ขึน้ และสามารถน าไป

ปฏบิตัจิรงิได ้

 
กลุม่เป้าหมาย : 

 ผูบ้รหิารระบบสารสนเทศ (CIO) 

 นักวเิคราะหร์ะบบ (System Analyst), นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 

 หัวหนา้โครงการ (Project Manager) , เจา้ของระบบงานและฝ่ายผูใ้ชร้ะบบงาน (Users) 

 ผูท้ีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับโครงการงานดา้นคอมพวิเตอร ์(Project Team Member) 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง : 

 Support-Project Management 

 IT Project Outsourcing 

 IT Risk Management 

 
เนือ้หาหลกัสูตร : 

(ประกอบดว้ยการบรรยายภาคทฤษฏ ีและแบบฝึกหัด ผสมผสานกนัเพือ่เสรมิความความเขา้ใจ) 

1. การศกึษาความตอ้งการทัง้ระบบงาน – Total System Requirement Study 
 แนวทางของความตอ้งการ 

 ขัน้ตอนและระยะเวลาของการแสวงหาความตอ้งการ 

 ศกึษาระบบปัจจบุนัและยนืยันความถกูตอ้ง 

 ศกึษาระบบในอนาคตและยนืยันความถกูตอ้ง 

 สรุปผลการศกึษา 

 การจัดท าเป็นรายงานรวม 

2. การสรา้งสถาปัตยกรรมของระบบงาน –Application Architecture พรอ้มบทฝึกหัด Application Architecture 

3. แบบจ าลอง – Modeling พรอ้มบทฝึกหัด Modeling 
4. Information Dependency Map – IDM พรอ้มบทฝึกหัด IDM 

5. การจัดท า TOR 
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วทิยากร : 

 

ผศ.สพุจน ์โกสยิะจนิดา 

 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 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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