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COBIT® 5 เป็นกรอบการด าเนนิงานท่ีใช้ส าหรับการก ากบัดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ประกอบด้วยสาระความรู้ที่

ครอบคลมุและน าไปใช้ได้จริง สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรุงเทพฯ หรือ ISACA – 

Bangkok Chapter ตระหนกัวา่ COBIT® 5  เป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับองค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนยงัประโยชน์ให้กบัการด าเนินธุรกิจของกิจการตา่งๆ การท่ีบคุคลากรในระดบับริหารของหนว่ยงานตา่งๆ ที่

เก่ียวข้องขององค์กรจะสามารถการน า COBIT® 5   ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนัน้ จ าเป็นต้องมีวิธีปฏิบตัิ ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นแบบแผนและครอบคลมุ 

COBIT® 5 Implementation 

การน า COBIT® 5 ไปใช้จริงในองค์กรอาจพบปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ มากมาย และหลายองค์กรไมท่ราบวา่จะเร่ิมต้นน า 

COBIT® 5 มาใช้ได้อยา่งไร ดงันัน้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถน า COBIT® 5 ไปใช้ได้อย่างราบร่ืน และสามารถแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ  ในการน า COBIT® 5 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับองค์กรได้อย่างถกูวิธี  ISACA – Bangkok 

Chapter จึงจดัให้มีหลกัสูตรนีข้ึน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับหลกัการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติท่ีจะ

สามารถน า COBIT® 5 ไปใช้จริง พร้อมทัง้แบบฝึกหดัเพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถทดลองปฏิบตัิได้ 

 

  

วนัที ่18-20 กรกฎาคม 2561  
โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดา 
 

Implementation 

Guide to 

http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR
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หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบัใคร 

 

หลกัสตูร Guide to Implement COBIT® 5 จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้น า COBIT® 5 ไป
ใช้ในองค์กร  
หมายเหต ุผู้เข้าสัมมนาจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร COBIT 5 for Management 
มาแล้ว 
 

  

 
ตารางการสมัมนาหลกัสตูร COBIT5 Implementation 

 

วนัที ่1 Module 1  Introduction  

 Module 2 Positioning GEIT 

 Module 3 First Steps/Getting Started 

 Module 4 Initiate the Programme Phase 1 

  Assignment 1,2 

วนัที ่2 Module 5 
Define Problems and Opportunities Phases 2 
& 3 

 Module 6 Plan and Execute Phases 4 & 5 

  Assignment  3 

วนัที ่3 Module 7: Realise the Benefits Phases 6& 7 

  Assignment  4, 5 
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วทิยากร 

 
เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับฟังค าบรรยายที่มีความชัดเจน สามารถตอบค าถามและข้อข้องใจของแต่ละท่าน และได้รับ
ค าแนะน าในระหว่างการท าแบบฝึกหดัได้อย่างทัว่ถึง ทาง ISACA – Bangkok Chapter จึงได้จดัให้คณะกรรมการของ 
ISACA-Bangkok Chapter ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาต (Licensee) ให้เป็นวิทยากรส าหรับ
หลกัสตูร COBIT® 5   อยา่งเป็นทางการ   เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในหลกัสตูรนี ้

 

 

 

 

 

 

 
คา่ธรรมเนยีมสมัมนา 

 

ผูร้ว่มสมัมนา 
คา่ธรรมเนยีม  

     การสมัมนา 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคม ISACA     23,540 บาท 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกบั ISACA และองคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่

ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
25,415 บาท 

 ส ำหรับบคุคลทั่วไป 26,750 บาท 

รำคำขำ้งตน้ รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% แลว้ 
ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถ Download COBIT 5: กรอบการด าเนนิงานทางธุรกจิส าหรบัการก ากบัดแูลและการ

บรหิารจดัการไอทรีะดบัองคก์าร (COBIT 5 – A Business Framework for the Governance and 

Management of Enterprise IT ฉบบัภำษำไทย) ไดท้ี ่http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-
Thai.aspx?utm_referrer= ฟร ี 

 
(สมำคมไดรั้บกำรยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำสัง่กรมสรรพำกรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1) 

 
สมำคมฯ น ำเสนอรำคำพเิศษหำกทำ่นลงทะเบยีนหลักสตูรนีพ้รอ้มกบัหลกัสตูร COBIT

®
 5 for Management ใน

ระหวำ่งวนัที ่24-26 พฤษภำคม 2561 รำยละเอยีด คลกิ>> 

 

 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่  คุณประทกัษ ์ วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-

5835   Email: conference@isaca-bangkok.org 

คุณวรางคณา มุสกิะสังข์  
Director, Assurance - Risk and Control 

Solution  PricewaterhouseCoopers ABAS 
Ltd. 

คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ 
นายกสมาคม ไอทีเอสเอ็มเอฟ ประเทศไทย 

คุณวาสนา นริพทะพนัธ์ุ 
กรรมการ บริษัท ดจิิเวลท์ จ ากดั 

 
คุณประทักษ์ วงศ์สนิคงมั่น     

กรรมการสมาคมฯ 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Thai.aspx?utm_referrer
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Thai.aspx?utm_referrer
http://www.isaca-bangkok.org/event-isaca/cobit-5-for-managementguide-to-implementation/
mailto:conference@isaca-bangkok.org
http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR
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  การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา  
 

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทำง www.isaca-bangkok.org/event และท ำรำยกำรโอนเงนิเพือ่ช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมเขำ้สมัมนำผำ่นทำงบญัชธีนำคำร โดยโอนเขำ้บัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั 

(มหำชน)  สำขำเซ็นทรัลเวลิด ์ หมำยเลข 247-231087-1 ชือ่บญัช:ี สมำคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบ

สำรสนเทศ - ภำคพืน้กรุงเทพฯ หลงัจำกช ำระเงนิ กรุณำแจง้กำรช ำระเงนิและสง่หลกัฐำนกำรโอนเงนิ (Pay-in 

Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ www.isaca-bangkok.org/payment 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรบัช าระคา่อบรมภายในวนัสมัมนาและภายหลงัการสมัมนา  และจ านวน

เงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไมม่กีารหกัคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ

ของธนาคาร หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด ภายในวนัที ่ 16 ก.ค. 2561 ท ัง้นี ้ สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรบัและ

ช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลงัการสมัมนา  

แผนทีโ่รงแรม Swissotel Le Concorde 

 

http://www.isaca-bangkok.org/event
www.isaca-bangkok.org/payment
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