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เคร้าโครงเน้ือหา
• Operating model ภารัฐรองรับนโยบาย Digital Economy
• รากฐานการปฏิบติัภารกิจ (Foundation for Execution)
• รูปแบบของ Operating model: พิจารณาจาก Process 

standardization และ Process integration
• Enterprise Architecture: แสดงแนวทาง Digitize the Foundation 

for Execution, แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Key processes, 
applications, data, และ Infrastructure ของ Operating model

• IT Engagement Model: Governance mechanism for IT-Business 
alignment

• Government EA Case Study



Operating model ของรัฐรองรับนโยบาย Digital Economy
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ยทุธศาสตร์กบั Foundation for Execution 
(รากฐานส าหรับการด าเนินการ)

source: Ross and Weill, “EA a Strategy”
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ
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งานถูกขบัเคล่ือนดว้ยระบบไอที
• ทุกวนัน้ียทุธศาสตร์ไอทีมีผล

ต่อประสิทธิภาพขององคก์ร
โดยตรง เพราะ
– Core processes ส่วนใหญ่
ท างานดว้ยระบบไอที

– กลยทุธ์ถูกขบัเคล่ือนดว้ย 
Core processes ใน
ขณะเดียวกนักบัถูกขบัเคล่ือน
ดว้ย IT Infrastructure และ 
Digitized Business Processes Source:https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=C

111US739D20140712&p=IT+system+image



Core Processes กบั IT Systems Alignment
• ก าหนดกลุ่มงานท่ีเป็น Core Processes  (Operating model)
– กลุ่ม Business Processes ท่ีเป็นงานหลกัรองรับยทุธศาสตร์และ
เป้าหมาย

– เป็นกลุ่มงานท่ีเป็นเป้าหมายของ Process Automation
– ใหค้วามส าคญักบั Standardization และ Integration

• Standardization: มาตรฐานกระบวนการท างาน Standard 
business processes ใชร้ะหวา่งหน่วยงาน

• Integration:  ท างานอยา่งบูรณาการระหวา่ง Business processes 
ดว้ยการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน



source: Ross and Weill, “EA a Strategy”
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Standardization and Integration

• Standardization
–ท าให้ Processes และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งมีมาตรฐานเดียวกนั
– มาตรฐานเดียวกนัหมายถึงการใชว้ธีิท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัใหท้ า
ดว้ยวธีิเดียวกนัถึงแมจ้ะต่างหน่วยงาน

• Integration
– เช่ือมโยงกระบวนการท างานของต่างหน่วยงานดว้ยขอ้มลูแบบ
บูรณาการ

– จ าเป็นตอ้งตกลงใชม้าตรการขอ้มลูเพ่ือการเช่ือมโยงกนั (Develop 
standard definitions and formats for data)



Operating Model 4 รูปแบบ
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Enterprise Architecture
Blueprint to digitize the F4E

• EA, the organizing logic for business 
processes and IT infrastructure, 
reflecting standards and integration 
(from business silos to standardized 
technology, optimized core, and 
business modularity

• EA เป็นวธีิจดักระบวนการทางธุรกิจ
และโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอที ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานและบูรณา
การ (from business silos to 
standardized technology, optimized 
core, and business modularity

Source:https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee
&type=C111US739D20140712&p=Enterprise+archite
cture+image



TOGAF ก าหนดให ้EA ประกอบดว้ย 4 สถาปัตยกรรมยอ่ย



แนะน าเคร่ืองมือและภาษา EA Modelling

• ArchiMate เป็นภาษาใชบ้รรยาย
สถาปัตยกรรมองคก์ร ครอบคลุมเร่ือง
– Business
– Application
– Technology

• เป็นภาษาภาพท่ีเขา้ใจง่าย สนบัสนุนดว้ย
เคร่ืองมือช่ือ “Archi” 

• ก าหนด Relationship เช่ือมโยง Models 
ภายใตก้ลุ่มเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

• Open standard maintained by The Open 
Group 



ArchiMate: Layers, Aspects, and Domains
source: ArchiMate User Guide



ตวัอยา่ง Layer View ดว้ย ArchiMate
source: BizzDesign, Introduction in ArchiMate



แสดง ArchiMate Model เช่ือมโยงกบั Models รูปแบบอ่ืน
source: BizzDesign, Introduction in ArchiMate



Application usage view
Merchandise planning (To-be)
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IT Engagement Model

• The system of governance 
mechanisms that brings together 
key stakeholders to ensure that 
projects achieve both local and 
company-wide objective

เป็นกลไกการเพ่ือก ากบัดูแล (การใช้
ICT) โดยน าผูเ้ก่ียวขอ้งมาปรับความ
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี และความ
คาดหวงั เพื่อใหโ้ครงการบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด้
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Government EA Case Study
1. แต่ละท่านเลือกโครงการบริการประชาชนหรือบริการหน่วยงาน

อ่ืนมาหน่ึงโครงการ
2. ก าหนดกลยทุธ์ในการใหบ้ริการ
3. เลือก Operating model มา 1 จาก 4 รูปแบบ (ตอ้งตอบโจทยก์ล

ยทุธ์ได)้
4. Digitize operating model ดว้ย EA โดยเร่ิม Identify core service 

processes สกั 5 กระบวนการ
5. Map กระบวนการทั้ง 5 ใหเ้ป็น 5 Views ของ EA (ใช ้ArchiMate)




