
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training Program for 2 days  

หัวข้อเรียนรู้ 
• ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก ISO38500  

o Establish Responsibilities 

o Plan to Best Support the Organization 

o Make Acquisitions for Valid Reasons 

o Ensure Necessary Levels of Performance 

o Ensure Conformance with Rules 

o Ensure Respect for Human Factors 

• ศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก COBIT  

o Key Concepts and Terminology 

o Governance and Framework Principles 

o COBIT Principles 

o COBIT Governance and Management Objectives 

o Performance Management in COBIT 

o Designing a Tailored Governance System 

o Business Case and Implementation 

• Digital Compliance Frameworks ท่ีเก่ียวข้อง  
• แนวทางปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล 

การฝึกปฏิบัติ 

• การฝึกปฏิบัติในแต่ละกระบวนการของ COBIT 

 

แนวทางการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance) จะช่วยในการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่บูรณาการกับ
ธุรกิจ ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
( Stakeholders) แ ล ะ ใ ห้ มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ า ก า ร น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจมีการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งเน้นให้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีองค์ความรู้ทั้ง
ภ าคทฤษฎี แล ะ ฝึกปฏิ บั ติ ผ่ า นกรณี ศึกษา 
หลังจากจบหลักสูตรจะสามารถพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการก ากับดูแล การตรวจสอบ และ
บริหารจัดการทางด้านดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ
และตามมาตรฐานและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

กลุม่บุคลากรในองค์กรท่ีควรเข้าร่วม ได้แก่ 

o ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเส่ียง 

o ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ 

o ผู้บริหารที่สนใจ 

o ผู้ที่ต้องการสอบมาตรฐาน ISO38500 

 

DIGITAL  
GOVERNANCE  

ISO38500 และ COBIT เป็นกรอบแนวทางด้านการก ากับดูและและบริหารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับสากล 

ผู้ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรน้ี สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการสอบเพ่ือขอ 
certified มาตรฐาน ISO38500 – Corporate Governance of Information 

Technology 

การควบคุมและก ากับดูแล  
การปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัล  
 มาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล 

 

หลักสูตรฝึกอบรม  

Online Training 



 

 

ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี 

วิทยากรและทีป่รึกษา TRIS Digital Academy 

เลขาธิการสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยสีารสนเทศประเทศไทย  
(Thailand IT Architects Association: TITAA) 

กรรมการ Cloud Security Alliance Thailand Chapter 

ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ด้าน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, COBIT และ BCP  

www.tris.co.th 

GOVERNANCE 
DIGITAL 

Course Fee:  13,000.00 บาท  
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  

Early bird สมัครภายใน 27 สิงหาคม 2564 

ได้รับส่วนลด 15% เป็น 11,050.00 บาท เท่าน้ัน 

 

09.00-16.00 

Online Training via Microsoft Teams 

16-17 กันยายน 2021 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 

Register here 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 
ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

บัญชี 1” หรือ 

2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บัญช ี1”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 101-468967-1  

 

ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุช่ือหลักสูตร และช่ือ
หน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  

mailto:trisacademy@tris.co.th

