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หลกัการและเหตผุล: 

สถาปัตยกรรมองคก์รในเนื้อหาหลักสตูรนี้จะเป็นการบรรยาย พรอ้มยกตัวอย่างการด าเนนิการ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม

เขา้ใจ และเห็นภาพวธิกีารด าเนนิการใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยเนื้อหาจะกล่าวเป็นระยะประกอบดว้ยการ
ด าเนนิการ 3 ระยะ เริม่จากระยะที ่1 ความเขา้ใจภาพรวม และการเตรียมความพรอ้มขององคก์รทัง้บุคลากร เครือ่งมือ 

และการมีส่วนร่วมก่อนเขา้สู่การพัฒนา Enterprise Architecture (EA)  ระยะที่ 2 การใชต้น้แบบ การก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาเอกสาร และกระบวนการด าเนนิการ EA และระยะสดุทา้ยจะกล่าวถงึการวัดผลและการตดิตามเพือ่สรา้งความ

ย่ังยืนใน EA ที่ไดจั้ดท าขึน้ โดยทัง้หมดนี้เป็นเพยีงแนวคดิในการปฏบัิตซิึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษา และท าความเขา้ใจกับ

ธรุกจิขององคก์ร และด าเนนิการน าวธิกีารทีเ่รยีนเหลา่นี้ไปปรับใชใ้นการด าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่ความรับผดิขอบของ EA  

2. เขา้ใจถงึแนวคดิของ EA เพือ่น าไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาองคก์ร 

3. เขา้ใจถงึการจัดท าแผนด าเนนิการ และการออกแบบการด าเนนิการเพือ่น าไปสูก่ารออกแบบ EA 

4. เรยีนรูเ้กีย่วกับรูปแบบ CSVLOD และการออกแบบมาตรฐาน วสิยัทัศน ์ภมูทัิศน ์หัวขอ้ด าเนนิการ และสิง่ที่

ออกแบบเพือ่หาทางออกใหกั้บองคก์ร 

5. ทราบถงึคูม่อื และเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนา EA 

6. เขา้ใจถงึวงจรชวีติของ EA ในการปฏบัิตทัิง้บทบาทพนักงานภายในองคก์ร และทีป่รกึษาภายนอกองคก์ร 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• พนักงาน หรอืผูบ้รหิารทีค่วามตอ้งการในการน า Enterprise Architecture มาใชใ้นองคก์ร 

• ผูส้นใจท่ัวไปทีม่คีวามเขา้ใจทัง้ดา้นธรุกจิ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• นักเรยีน และนักศกึษา หรอืผูส้นใจในดา้น Enterprise Architecture  

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี มคีวามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้งดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

• หรอืเรยีน ผา่น/จบ หลักสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาโดยตรง 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• บทที ่1  แนะน าเกีย่วกับ Enterprise Architecture 

• บทที ่2  แนวคดิของ Enterprise Architecture 

• บทที ่3  การก าหนดบทบาทหนา้ที ่Enterprise Architecture 

• บทที ่4  การวางแผน Enterprise Architecture ส าหรับธรุกจิ และเทคโนโลย ี

• บทที ่5  กระบวนการในการปฏบัิตขิอง Enterprise Architecture 

• บทที ่6  การเริม่ตน้การด าเนนิการ Enterprise Architecture 

• บทที ่7  การใชรู้ปแบบ CSVLOD ส าหรับ Enterprise Architecture 

• บทที ่8  การจัดท าเอกสารทีจ่ าเป็นส าหรับ Enterprise Architecture  

• บทที ่9  การสรา้งมาตรฐาน(Standard) Enterprise Architecture  

• บทที ่10  การก าหนดวสิยัทัศน์(Vision)เพือ่การจัดท าเสน้ทางด าเนนิการ 

• บทที ่11  การก าหนดภมูทัิศน(์Landscape)เพือ่การปฏบัิต ิ

• บทที ่12  การก าหนดหัวขอ้ด าเนนิการ(Outline) เพือ่ความชัดเจนในการด าเนนิการ 

• บทที ่13  การออกแบบ(Design) และการหาแนวทางด าเนนิการ (Solution) 

• บทที ่14  การทบทวนกับรูปแบบ CSVLOD 

• บทที ่15  การเตรยีมเครือ่งมอื หรอืตน้แบบเพือ่ด าเนนิการ Enterprise Architecture 

• บทที ่16  การวัดผลการปฏบัิตโิดยใชห้ลักการเตบิโตอยา่งย่ังยนื. 

 
 

 

ITM136: ออกแบบสถาปตัยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture) 
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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   

 

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 

https://zoom.us/join

