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lo. WSniiiiivini^niinni^nLW^n^^numRMaSein^giiJLVima^a^Rnniaweinvini'ajj

iJnljjl'uvin8! mjpiau tviaWw'u'î l^i^sl^TuiJislEJ'a'uayn^rafi'i
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
Forest Industry Organization 

การก ากับดูแล 
และบริหารจัดการท่ีดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทส าคญัตอ่การสนบัสนุนการปฏบิัติงานขององค์กรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ อยา่งไรก็ตามองค์กรก็ตอ้งเผชญิกบัความท้าทา้ยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ อาทเิช่น ความมั่นคงปลอดภยั ความคุ้มคา่ในการลงทุน การบรหิารความตอ่เนื่อง 

การปฏบิัติตามกฎระเบยีนขอ้บงัคบั เป็นต้น ดังนัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีรอบการด าเนินงานที่ก าหนด

แนวคิด/แนวปฏบิัติในการจัดการกับประเด็นทีม่ีความซับซอ้นด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Governance and Management using 

COBIT5 Framework) 

ตามกรอบการด าเนินงาน COBIT5 

กรอบการด าเนนิงาน COBIT5 คืออะไร 

     COBIT ย่อมาจากค าว่า Control Objectives for Information and related Technology 
เป็นกรอบการด าเนินงาน (Framework) ส าหรับการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงจัดท าขึ้นโดยสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล หรือที่รู้จักในนาม 
ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ในปี 2012 โดยมี Version 5 
เป็น Version ปัจจุบัน 

ประโยชน์ของกรอบการด าเนินงาน COBIT5 
     1. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบการด าเนินงานระดับสากล 
     2. เพื่อให้มีการก าหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ส าหรับขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4. เพื่อสร้างความม่ันใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียของ อ.อ.ป. ในด้าน
การก ากับดูแลและบริหารจัดการที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดท าโดย : ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

              ช่องทางการติดต่อสือ่สาร 
ฝ่ายสารสนเทศ  
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
โทร.02 282 3243-7 #324-326 , 02 282 3908 



วัตถุประสงค์ของกรอบการด าเนินงาน COBIT5 
     เพื่อก ากับดูแลและบริหารจัดการให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เหมาะสม โดยบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

กระบวนการตามกรอบการด าเนินงาน COBIT5 
     กรอบการด าเนินงาน COBIT5 ประกอบด้วยกระบวนการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 37 กระบวนการ ที่ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มกระบวนการย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ 
     1) กลุ่ม EDM - Evaluate, Direct and Monitor (ประเมิน สั่งการ และเฝ้าติดตาม 
     2) กลุ่ม APO - Align, Plan and Organise (จัดวางแนว จัดท าแผน และจัดระบบ) 
     3) กลุ่ม BAI - Build, Acquire and Implement (จัดสร้าง จัดหา และน าไปใช้) 
     4) กลุ่ม DSS - Deliver, Service and Support (ส่งมอบ ให้บริการ และสนับสนุน) 
     5) กลุ่ม MEA - Monitor, Evaluate and Assess (เฝา้ติดตาม วัดผล และประเมินผล) 

ความสัมพันธ์ของกรอบการด าเนินงาน COBIT5 

กับมาตรฐาน IT 
     กรอบการด าเนินงาน COBIT5 ถูกพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลต่าง ๆ ดังนั้น กลุ่มกระบวนการตามกรอบการ
ด าเนินงาน COBIT5 จึงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้องดังกล่าว 
อาทิเช่น 

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีความสัมพันธ์กับ 
     - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศใน
กลุ่ม EDM, APO, DSS 
     - กระบวนการเฝ้าติดตามและประเมินผลในกลุ่ม MEA 
 

แนวปฏิบัติ CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
มีความสัมพันธ์กับ 
     - กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดหาและพัฒนา Application 
ในกลุ่ม BAI 
     - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรและคุณภาพ ใน
กลุ่ม APO 

Benefits 

Realisation 

มัน่ใจว่าองคก์รจะไดร้บั
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าจากการ
ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Risk 

Optimisation 

มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งที่
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างเหมาะสม และอยู่ในระดบั
ทีย่อมรบัได ้

Resource 

Optimisation 

มกีารบรหิารจดัการทรพัยากร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด 

   


