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หลกัการและเหตผุล: 

หลักสตูรออกแบบการก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนานโยบายและกระบวนการ ตดิตามผลเพือ่ความ

ย่ังยนืขององคก์ร เป็นพืน้ฐานทีค่รอบคลุมส าหรับผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการด าเนนิการบรหิารจัดการองคก์รของตน
เพือ่บรรลวัุตถุประสงคใ์นการก ากับดูแลและการจัดการไอทขีององคก์ร โดยเนื้อหาหลักสตูรตอ้งการใหผู้เ้รยีนน าความรูท้ี่

ไดไ้ปสรา้งคุณค่าของงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวขอ้งเกดิความตระหนักต่อ
ประโยชน ์และเพิม่ประสทิธภิาพตามล าดับความส าคัญของทรัพยากร และเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการด าเนนิการใหกั้บ

หน่วยงานทัง้ทางธรุกจิทีมุ่ง่เนน้ผลก าไร และหน่วยงานทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร รวมถงึภาครัฐ 

หลักสูตรนี้จะสอนใหผู้เ้รียนเกี่ยวกับกรอบการท างานการก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และวธิีการ
ด าเนินการก ากับดูแลการจัดการความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และสนับสนุนต่อการบรหิาร

จัดการขอ้มลูทีม่กีารใชต้น้แบบ และตัวอยา่งเพือ่พัฒนาไปสูเ่ป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้
 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เขา้ใจหลักการส าคัญของการด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐานดา้นการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. การด าเนนิการโดยประยุกตกั์บมาตรฐาน COBIT 2019 กับตน้แบบ และวธิปีฏบัิตติามมาตรฐาน 

4. ความเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการทีจ่ าเป็น และตน้แบบของการปฏบัิตเิพื่อใหบ้รรลุวัตถปุระสงคต์ามทีอ่งคก์ร

ตัง้เป้าหมายไว ้

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารระดับสงูทีส่นใจเกีย่วกับการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มปีระสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เรยีนจบปรญิญาตรดีา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

บทที ่1 ความเขา้ใจเกีย่วกบัการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ความเขา้ใจมาตรฐานการก ากับดแูล 

• ประวัตคิวามเป็นมาของ COBIT 

• ความเขา้ใจโครงสรา้งพืน้ฐานของ COBIT 2019 

• มาตรฐานต่างดา้นการก ากับดแูลเทคโนโลยทีีค่วรทราบ 

บทที ่2 อธบิายหลกัการของ COBIT 2019 

• หลักการของระบบการก ากับดแูล 

• การจัดท ากรอบด าเนนิงานดา้นการก ากับดแูล 

บทที ่3 ระบบ และองคป์ระกอบของการก ากบัดูแล 

• การก าหนดวัตถปุระสงคข์องการบรหิารจัดการ และการก ากับดูแล 

• สว่นประกอบของระบบการก ากับดแูล 

• การก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

• ปัจจัยทีม่ผีลต่อการออกแบบ 

• การก าหนดเป้าหมายเพือ่การวัดผล 

 
 

 

ITM135: ออกแบบการก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันานโยบายและกระบวนการ  

ตดิตามผลเพือ่ความย ัง่ยนืขององคก์ร (Enterprise Governance) 
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บทที ่4 การบรหิารจดัการประสทิธภิาพตามมาตรฐาน COBIT 

• แนะน าเกีย่วกับการบรหิารจัดการประสทิธภิาพ 

• ระดับของความสามารถในการปฏบัิต ิ

• ระดับของการพัฒนา/เตบิโตของการด าเนนิกร 

• การจัดการประสทิธภิาพกับสว่นประกอบของระบบจัดการการก ากับดูแล 
บทที ่5 การออกแบบ และการปรบัแตง่การก ากบัดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การพจิารณาปัจจัยในการออกแบบ และผลกระทบในการด าเนนิการ 

• การจัดท าสถานะ และขัน้ตอในกระบวนการออกแบบ 

บทที ่6 การด าเนนิการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• แนวทางปฏบัิตขิองการด าเนนิการบนมาตรฐาน COBIT 

• เสน้ทางในการด าเนนิการไปสูเ่ป้าหมาย 

• ตัวอยา่งของการด าเนนิการทางธรุกจิ 

บทที ่7 การประยกุตใ์ชก้บัมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 

• การประยกุตใ์ชก้ารด าเนนิการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศกับมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 

 

วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

11,000 บาท 10,000 บาท 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

https://zoom.us/join
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สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 


