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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความหมายความหมายและและความสํ าคัญของระบบสารสนเทศความสํ าคัญของระบบสารสนเทศ
ปญหาในการจัดทํ าระบบสารสนเทศในปจจุบันปญหาในการจัดทํ าระบบสารสนเทศในปจจุบัน
แนวทางในการวางแผนแมบทไอทีแนวทางในการวางแผนแมบทไอที
ขั้นตอนในการวางแผนแมบทขั้นตอนในการวางแผนแมบท
บทบาทของผูบริหารและบทบาทของผูบริหารและผูผูปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
สรุปสรุป
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ความหมายความหมายและและความสํ าคัญของ ความสํ าคัญของ ISIS
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ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ

การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานอาจทํ าการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานอาจทํ า
ไดหลายวิธี   คือใชคอมพิวเตอรไดหลายวิธี   คือใชคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณในการพิมพเอกสารตามที่มีใชทั่วไปเปนอุปกรณในการพิมพเอกสารตามที่มีใชทั่วไป
เปนอุปกรณสํ าหรับสงขอมูล ทางไกล เชน กรมเปนอุปกรณสํ าหรับสงขอมูล ทางไกล เชน กรม
เศรษฐกิจการพาณิชยใชสงขาวราคาสินคาเศรษฐกิจการพาณิชยใชสงขาวราคาสินคา
เปนอุปกรณสํ าหรับจัดทํ าฐานขอมูล  เชน ฐานขอมูลเปนอุปกรณสํ าหรับจัดทํ าฐานขอมูล  เชน ฐานขอมูล
มติคมติครม.  ฐานขอมูลบัญชีดํ า ฯลฯรม.  ฐานขอมูลบัญชีดํ า ฯลฯ
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ทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศทบทวนความหมายของระบบสารสนเทศ

ใชชวยในใชชวยในการการปฏิบัติงาน  เชน การจัดทํ าบัตรประชาปฏิบัติงาน  เชน การจัดทํ าบัตรประชา
ชนตามเขตตาง ๆ ใน ชนตามเขตตาง ๆ ใน กทมกทม..
ใชชวยในงานพื้นฐานเชน ระบบบัญชี  ระบบบุคลากรใชชวยในงานพื้นฐานเชน ระบบบัญชี  ระบบบุคลากร
ทํ าใหเกิดเปนระบบสารสนเทศเบื้องตนทํ าใหเกิดเปนระบบสารสนเทศเบื้องตน
ใชชวยในการบริหารจัดการ  คือ ระบบ ใชชวยในการบริหารจัดการ  คือ ระบบ MISMIS
ใชในงานสํ านักงานอัตโนมัติ   งานอินใชในงานสํ านักงานอัตโนมัติ   งานอินเทอรเทอรเน็ต  งานเน็ต  งาน
สวนบุคคล (เชน แจกโนตบุก ให สวนบุคคล (เชน แจกโนตบุก ให สสสส.).)
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ระบบสารสนเทศ คือ อะไรระบบสารสนเทศ คือ อะไร
ระบบระบบที่ผสมที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทํ างานของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหทํ างานของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดเกิดบริการแกบริการแก
ประชาชนประชาชนไดไดอยางรวดเร็ว   สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยวอยางรวดเร็ว   สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยว
ของกับการทํ างานไดครบถวน   บันทึกขอมูลเอาของกับการทํ างานไดครบถวน   บันทึกขอมูลเอาไวไว
อยางเปนระบบ   เพื่อใหอยางเปนระบบ   เพื่อใหผูผูปฏิบัติงานนํ าขอมูลมาใชในปฏิบัติงานนํ าขอมูลมาใชใน
การทํ างานไดสะดวก    และมีการนํ าขอมูลมาประมวลการทํ างานไดสะดวก    และมีการนํ าขอมูลมาประมวล
เปนสารสนเทศเพื่อใหเปนสารสนเทศเพื่อใหผูผูบริหารใชในการตัดสินใจบริหารใชในการตัดสินใจไดได
อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
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ประเภทของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ

ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรม รกรรม   (Transaction Processing(Transaction Processing
System) System)    ระบบสํ าหรับรับขอมูล ระบบสํ าหรับรับขอมูลธุธุรกรรมมาดํ าเนินการรกรรมมาดํ าเนินการ
ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่
กํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยกํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยใชใชรหัสแทงรหัสแทง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ( (ManagementManagement
Information System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวลInformation System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวล
เปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้นเปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้น
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ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ   22

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support(Decision Support
System) System)    ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ
จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหาร บริหาร (Executive(Executive
Information System) Information System)    ใชในการชวยให ใชในการชวยใหผูผูบริหารคนบริหารคน
หาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และหาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และ
ของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็วของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็ว
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ประเภทของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ   33

ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ   (Office Automation(Office Automation
System) System)    เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ
เจาหนาที่และเจาหนาที่และผูผูบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูล
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัดการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัด
หมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯหมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯ
ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) (Expert System)    ระบบที่ชวยใหผู ระบบที่ชวยใหผู
ที่ที่มีมีความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมากความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมาก
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ประเภทของระบบสารสนเทศ  ประเภทของระบบสารสนเทศ  44

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic(Geographic
Information System) Information System)  เปนระบบที่ชวยในการจัดเก็บ เปนระบบที่ชวยในการจัดเก็บ
ขอมูลแผนที่ และขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ ขอมูลแผนที่ และขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นที่ (Spatial(Spatial
data) data)   มีประโยชนมากในการทํ าแผนที่ การควบคุม  มีประโยชนมากในการทํ าแผนที่ การควบคุม
การใชพื้นที่  ฯลฯการใชพื้นที่  ฯลฯ
ระบบนี้ใชกันประมาณหนึ่งรอยหนวยงานระบบนี้ใชกันประมาณหนึ่งรอยหนวยงาน
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ

การใชไอทีแบบที่ควรแกไขการใชไอทีแบบที่ควรแกไข
นํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าใหนํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าใหเกิดเกิด
ความยุงยากในการรวมระบบในภายหนาความยุงยากในการรวมระบบในภายหนา
สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ ผูผูบริหารสั่งซื้อใหใช  เชนบริหารสั่งซื้อใหใช  เชน
กรณีของรัฐสภาแจก กรณีของรัฐสภาแจก สสสส.  หรือ ก.ศึกษาฯ แจก.  หรือ ก.ศึกษาฯ แจก
คอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวรใหใชคอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวรใหใช
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 22

การใชไอทีที่เหมาะสมการใชไอทีที่เหมาะสม
ผูผูบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุนบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุน
มีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวาหนวยมีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวาหนวย
งานสมควรมีระบบอะไรใชบางงานสมควรมีระบบอะไรใชบาง
มีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสารสนเทศมีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสารสนเทศ
มีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอมีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอทีทีอยางชัดเจนอยางชัดเจน
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 33
การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้
ซื้อระบบสํ าเร็จที่ซื้อระบบสํ าเร็จที่มีมีอยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบกลางที่อยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบกลางที่
มีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลวมีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลว
ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ใหบริษัทใหบริษัทปรับระบบใหปรับระบบให
เหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงานมากขึ้นเหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงานมากขึ้น
วาจางบริษัทวาจางบริษัทที่ที่ปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรใหพัฒนาปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรใหพัฒนา
ระบบใหระบบให
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แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 44

จัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของศูนยจัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของศูนย
คอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แตปจจุบันทํ าคอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แตปจจุบันทํ า
ไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณ
และและความสามารถเพียงพอ  เนื่องจากเทคโนโลยีกาวความสามารถเพียงพอ  เนื่องจากเทคโนโลยีกาว
หนาไปมากหนาไปมาก
ใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเอง  มักทํ าใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเอง  มักทํ า
ไดแตเพียงระบบเล็ก ๆไดแตเพียงระบบเล็ก ๆ
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ปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในปจจุบันในปจจุบัน
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สภาพการณในปจจุบันสภาพการณในปจจุบัน

หนวยงานไมสามารถปดบัญชีไดทันตามกํ าหนดหนวยงานไมสามารถปดบัญชีไดทันตามกํ าหนด
ผูผูบริหารติดบริหารติดตามตามความกาวหนาของโครงความกาวหนาของโครงการการไมไดไมได
ผูผูบริหารบริหารไมไมทราบวาผลงานของหนวยงานเปนอยางไรทราบวาผลงานของหนวยงานเปนอยางไร
ผูผูบริหารไมสามารถวางแผนงบประมาณไดเหมาะสมบริหารไมสามารถวางแผนงบประมาณไดเหมาะสม
ผูผูบริหารไมมีสารสนเทศในบริหารไมมีสารสนเทศในการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
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สาเหตุของปญหาสาเหตุของปญหา

หนวยงานไมไดใชไอหนวยงานไมไดใชไอทีทีอยางเหมาะสมอยางเหมาะสม
หนวยงานไมไดพัฒนาระบบสารสนเทศจากระดับลางหนวยงานไมไดพัฒนาระบบสารสนเทศจากระดับลาง
หนวยงานมีระบบสารสนเทศแบบกระจัดกระจาย ไมหนวยงานมีระบบสารสนเทศแบบกระจัดกระจาย ไม
สามารถรวมระบบเพื่อสรุปสารสนเทศที่ตองการสามารถรวมระบบเพื่อสรุปสารสนเทศที่ตองการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนไปไปอยางไมมีทิศทางอยางไมมีทิศทาง
ขาดการวางแผนแมบทไอทีขาดการวางแผนแมบทไอที
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รากเหงาของปญหารากเหงาของปญหา

ขาดการพัฒนาบุคลากรดานไอทีใหเขมแข็งขาดการพัฒนาบุคลากรดานไอทีใหเขมแข็ง
ขาดการพัฒนาบุคลากรใหเขาใจประโยชน และ การใชขาดการพัฒนาบุคลากรใหเขาใจประโยชน และ การใช
ไอทีที่มีประสิทธิภาพไอทีที่มีประสิทธิภาพ
ผูผูบริหารไมไดสนใจสนับสนุน เพราะบริหารไมไดสนใจสนับสนุน เพราะไมไมทราบทราบ
ประโยชนประโยชนและและความสํ าคัญของไอทีความสํ าคัญของไอที
ไมไดรับงบประมาณที่พอเพียงสํ าหรับดํ าเนินการไมไดรับงบประมาณที่พอเพียงสํ าหรับดํ าเนินการ
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แนวทางแกปญหาของ แนวทางแกปญหาของ NITCNITC

กํ าหนดกํ าหนดนโยบาย นโยบาย IT2000IT2000
–– สรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศ
–– พัฒนาบุคลากรดานไอทีพัฒนาบุคลากรดานไอที
–– สงเสริมใหเกิดการสงเสริมใหเกิดการใหใหบริการแบบเบ็ดเสร็จบริการแบบเบ็ดเสร็จ
กํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าดานไอทีกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าดานไอที
กํ าหนดใหขาราชการตองเรียนรูไอทีกํ าหนดใหขาราชการตองเรียนรูไอที
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แนวทางแกปญหาของ แนวทางแกปญหาของ NITCNITC

กํ าหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทํ าแผนแมบทไอที และกํ าหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทํ าแผนแมบทไอที และ
นํ าเสนอตอสํ านักงบประมาณ  เพื่อใชเปนกรอบในการนํ าเสนอตอสํ านักงบประมาณ  เพื่อใชเปนกรอบในการ
ของบประมาณปตอ ๆ ไปของบประมาณปตอ ๆ ไป
กํ าหนดใหกํ าหนดใหผูผูบริหารระดับรองคนหนึ่งของหนวยงานบริหารระดับรองคนหนึ่งของหนวยงาน
ทํ าหนาที่เปนทํ าหนาที่เปนผูผูบริหารสารสนเทศระดับสูง บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)(CIO)
ทานผูนี้จะตองทํ าหนาทานผูนี้จะตองทํ าหนาที่ที่บริหารงานขอมูลขาวสารของบริหารงานขอมูลขาวสารของ
หนวยงานดวยหนวยงานดวย
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แนวทางในการวางแผนแมบทไอทีแนวทางในการวางแผนแมบทไอที
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แนวทางตาง ๆ ในการวางแผนแนวทางตาง ๆ ในการวางแผน

รวบรวบเย็บเลมแผนงานพัฒนาระบบตาง ๆ เขาดวยรวบรวบเย็บเลมแผนงานพัฒนาระบบตาง ๆ เขาดวย
กัน  เปนวิธีแกไขชั่วคราว  แตไมนาจะเหมาะสมกัน  เปนวิธีแกไขชั่วคราว  แตไมนาจะเหมาะสม
เพราะแผนตาง ๆ อาจไมสอดคลองกันเพราะแผนตาง ๆ อาจไมสอดคลองกัน
จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษางานไอที และ วางแผนใหมจัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษางานไอที และ วางแผนใหม
หากไมมีผูรูก็อาจวาจางหากไมมีผูรูก็อาจวาจางที่ที่ปรึกษาใหจัดทํ าแผนแมบทปรึกษาใหจัดทํ าแผนแมบท
ทั้งหมดไดทั้งหมดได
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ทีมงานวางแผนแมบททีมงานวางแผนแมบท

หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ  ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลใหงานเดินไป  ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลใหงานเดินไป
ตามกํ าหนดที่วางแผนไวตามกํ าหนดที่วางแผนไว
นักวิเคราะหระบบ นักวิเคราะหระบบ ทํ าหนาที่วิเคราะหการทํ างาน รวบทํ าหนาที่วิเคราะหการทํ างาน รวบ
รวมรวมความตองการดานสารสนเทศ  ศึกษาปญหา และความตองการดานสารสนเทศ  ศึกษาปญหา และ
นํ าเสนอรางแผนงานนํ าเสนอรางแผนงาน
ที่ที่ปรึกษา  ปรึกษา  ทํ าหนาที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับระบบที่ควรมีทํ าหนาที่ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับระบบที่ควรมี
ในหนวยงาน  โครงสรางงานประยุกตในหนวยงาน  โครงสรางงานประยุกต
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บทบาทของบทบาทของผูผูบริหารหนวยงานบริหารหนวยงาน

Commitment Commitment   ผูผูบริหารตองประกาศบริหารตองประกาศพันธพันธกิจที่จะจัดกิจที่จะจัด
ทํ าแผนแมบทไอทีที่ดีทํ าแผนแมบทไอทีที่ดี
Support Support   ผูผูบริหารตองสนับสนุนดวยการใหเวลาแกบริหารตองสนับสนุนดวยการใหเวลาแก
ทีมงาน  ชวยกํ าหนดวิสัยทัศนในการใชไอที   ชวยทีมงาน  ชวยกํ าหนดวิสัยทัศนในการใชไอที   ชวย
พิจารณาพิจารณากํ าหนดกํ าหนดความตองการความตองการ
VerifyVerify ชวยตรวจทานผลงานวาตรงกับที่ตองการ ชวยตรวจทานผลงานวาตรงกับที่ตองการ??
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การเตรียมการวางแผนแมบทการเตรียมการวางแผนแมบท

จัดหาหองทํ างานใหคณะทํ างานจัดหาหองทํ างานใหคณะทํ างาน
จัดหาอุปกรณที่จํ าเปนใหคณะทํ างานจัดหาอุปกรณที่จํ าเปนใหคณะทํ างาน
แตงตั้งผูประสานงานที่สามารถเชื่อมโยงคณะทํ างานแตงตั้งผูประสานงานที่สามารถเชื่อมโยงคณะทํ างาน
เขากับทุกแผนกเขากับทุกแผนก
รวบรวมเอกสารที่จํ าเปนตอการพิจารณาศึกษา เชนรวบรวมเอกสารที่จํ าเปนตอการพิจารณาศึกษา เชน
แผนงาน  รายงานผลงาน  แบบฟอรม ฯลฯแผนงาน  รายงานผลงาน  แบบฟอรม ฯลฯ
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ขั้นตอนการวางแผนแมบทไอทีขั้นตอนการวางแผนแมบทไอที
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แนวคิดหลักของแผนแมบทไอทีแนวคิดหลักของแผนแมบทไอที

แสดงภาพการใชไอทีของหนวยงานในระยะ แสดงภาพการใชไอทีของหนวยงานในระยะ 3 3 ถึง ถึง 55 ป ป
ขางหนาขางหนา
แสดง แสดง VisionVision ของหนวยงาน และ  ของหนวยงาน และ  Vision  Vision  ทางไอที ทางไอที
ซึ่งจะตองสอดคลองกันซึ่งจะตองสอดคลองกัน
แสดงแสดงสถาปตยกรรมไอทีที่หนวยงานดํ าริจะจัดสรางสถาปตยกรรมไอทีที่หนวยงานดํ าริจะจัดสราง
พรอมดวยพรอมดวยลํ าดับลํ าดับความสํ าคัญของโครงการความสํ าคัญของโครงการ
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สถาปตยกรรมไอทีสถาปตยกรรมไอที

สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ  แสดงระบบตาง ๆ ที่สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ  แสดงระบบตาง ๆ ที่
หนวยงานจํ าเปนจะตองมี  ทั้งระบบหลักและระบบหนวยงานจํ าเปนจะตองมี  ทั้งระบบหลักและระบบ
สนับสนุนตาง ๆ  รวมทั้งอุปกรณที่จํ าเปนคราว ๆ แตสนับสนุนตาง ๆ  รวมทั้งอุปกรณที่จํ าเปนคราว ๆ แต
ไมตองถึงกับกํ าหนดคุณลักษณะทางเทคนิค ไมตองถึงกับกํ าหนดคุณลักษณะทางเทคนิค (spec)(spec)
สถาปตยกรรมขอมูล  แสดงกลุมฐานขอมูลที่จะตองสถาปตยกรรมขอมูล  แสดงกลุมฐานขอมูลที่จะตอง
พัฒนาในแผนกตาง ๆพัฒนาในแผนกตาง ๆ
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สถาปตยกรรมไอที สถาปตยกรรมไอที 22

สถาปตยกรรมเครือขาย  แสดงการเชื่อมโยงสถาปตยกรรมเครือขาย  แสดงการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอรระหวางแผนกตาง ๆคอมพิวเตอรระหวางแผนกตาง ๆ
ทรัพยากรบุคคล   แสดงตํ าแหนงและจํ านวนของทรัพยากรบุคคล   แสดงตํ าแหนงและจํ านวนของ
บุคลากรดานไอทีที่หนวยงานจํ าเปนตองมี  และ แสดงบุคลากรดานไอทีที่หนวยงานจํ าเปนตองมี  และ แสดง
หัวขอการฝ กอบรมที่จํ าเปนหัวขอการฝ กอบรมที่จํ าเปน
ถาเปนไปไดควรกํ าหนดวงเงินงบประมาณถาเปนไปไดควรกํ าหนดวงเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนการวางแผน

หัวหนาโครงการรวบรวมเอกสารขั้นตนมาศึกษาหัวหนาโครงการรวบรวมเอกสารขั้นตนมาศึกษา
รับมอบนโยบายจากรับมอบนโยบายจากผูผูบริหารบริหาร
จัดประชุม จัดประชุม Orientation Orientation แกทีมงาน เพื่อใหทุกคนทราบแกทีมงาน เพื่อใหทุกคนทราบ
แนวทางการดํ าเนินงานในแบบเดียวกันแนวทางการดํ าเนินงานในแบบเดียวกัน
จัดประชุมแนะนํ าโครงการแกผูเกี่ยวของทุกแผนกจัดประชุมแนะนํ าโครงการแกผูเกี่ยวของทุกแผนก
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ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน 22

ศึกษาศึกษานโยบาย และ วิสัยทัศนของหนวยงานนโยบาย และ วิสัยทัศนของหนวยงาน
ศึกษากระแสขอมูลภายในหนวยงาน  พิจารณาวาศึกษากระแสขอมูลภายในหนวยงาน  พิจารณาวา
แผนกใดสรางขอมูล  แผนกใดใชขอมูล  รูปแบบขอมูลแผนกใดสรางขอมูล  แผนกใดใชขอมูล  รูปแบบขอมูล
ที่ใช  และการประมวลผลขอมูลที่ใช  และการประมวลผลขอมูล
ศึกษาวาปจจุบันหนวยงานใชระบบสารสนเทศอะไรศึกษาวาปจจุบันหนวยงานใชระบบสารสนเทศอะไร
บาง  มีฐานขอมูลอะไร  ประสิทธิภาพเปนอยางไรบาง  มีฐานขอมูลอะไร  ประสิทธิภาพเปนอยางไร
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ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน 33

กํ าหนดกํ าหนดสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ
กํ าหนดสถาปตยกรรมกํ าหนดสถาปตยกรรมฐานขอมูลฐานขอมูล
กํ าหนดกํ าหนดสถาปตยกรรมระบบเครือขายสถาปตยกรรมระบบเครือขาย
กํ าหนดรูปแบบอุปกรณที่ตองการอยางกวาง ๆกํ าหนดรูปแบบอุปกรณที่ตองการอยางกวาง ๆ
กํ าหนดบุคลากรไอทีที่ตองการกํ าหนดบุคลากรไอทีที่ตองการ
คาดคะเนงบประมาณคาดคะเนงบประมาณ
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ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน 44

จัดทํ ารางแผนแมบทจัดทํ ารางแผนแมบท
นํ าเสนอแผนแมบทตอนํ าเสนอแผนแมบทตอผูผูบริหารและหนวยงานบริหารและหนวยงาน
รับฟงขอเสนอแนะและนํ ามาแกไขรับฟงขอเสนอแนะและนํ ามาแกไข
จัดทํ าแผนแมบทและเสนอตอหนวยงานจัดทํ าแผนแมบทและเสนอตอหนวยงาน
จัดสงแผนแมบทไปยังสํ านักงบประมาณจัดสงแผนแมบทไปยังสํ านักงบประมาณ
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บทบาทของบทบาทของผูผูบริหารและบริหารและผูผูปฏิบัติงานปฏิบัติงาน



35

ผูผูบริหารตองรวมวางแผนบริหารตองรวมวางแผน

ผูผูบริหารตองเขารวมวางแผนตั้งแตตนบริหารตองเขารวมวางแผนตั้งแตตน
–– เขารวมการทํ าเขารวมการทํ า Orientation Orientation
–– ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชไอทีในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชไอทีในการ
ดํ าเนินงานและการบริหารดํ าเนินงานและการบริหาร
–– ใหขอเสนอแนะที่จะชวยใหไดแผนแมบทที่ใชงานใหขอเสนอแนะที่จะชวยใหไดแผนแมบทที่ใชงาน
ไดจริงไดจริง
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ผูผูปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

ตองเขารวมใหขอคิดเห็นแกทีมงานตองเขารวมใหขอคิดเห็นแกทีมงาน
อธิบายวิธีอธิบายวิธีการการปฏิบัติงานแกทีมงานปฏิบัติงานแกทีมงาน
ชี้แจงปญหาที่เกิดขึ้น และ อาจเสนอแนะแนวทางแกไขชี้แจงปญหาที่เกิดขึ้น และ อาจเสนอแนะแนวทางแกไข
ตามตามความคิดของตนใหทีมงานทราบความคิดของตนใหทีมงานทราบ
ยินยอมใหทีมงานศึกษาเอกสารที่ตนใชยินยอมใหทีมงานศึกษาเอกสารที่ตนใช
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สรุปสรุป
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สรุปสรุปคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

การวางแผนแมบทไอทีเปนเรื่องจํ าเปนการวางแผนแมบทไอทีเปนเรื่องจํ าเปน
แผนแมบทไอทีจะชวยใหเห็นทิศทางในการพัฒนาแผนแมบทไอทีจะชวยใหเห็นทิศทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการใชไอทีของหนวยงานระบบสารสนเทศและการใชไอทีของหนวยงาน
ผูผูบริหารคือปจจัยสํ าคัญบริหารคือปจจัยสํ าคัญของของความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
ผูผูปฏิบัติงานทุกคนตองมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานทุกคนตองมีสวนรวมในการวางแผน


