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COBIT® 5 ประกาศออกมาในเดือนเมษายน 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีใช้ส าหรับการก ากบัดแูลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ เช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวข้องตา่งได้กลา่วเป็นเสยีงเดียวกนัวา่ COBIT® 5 ประกอบด้วย

สาระความรู้ที่ครอบคลมุและน าไปใช้ได้จริง โดย COBIT® 5 ได้ปฏิวตัิเนือ้หา โครงสร้าง และเพิม่เติมแนวคดิและแนวทาง

ปฏิบตัิหลายประการจากในเวอร์ชัน่ท่ี 4 ไปอยา่งมาก 

ทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรุงเทพฯ หรือ ISACA – Bangkok Chapter เห็นวา่ 

COBIT® 5  จะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับองค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนยงัประโยชน์ให้กบัการ

ด าเนินธุรกิจของกิจการตา่งๆ การท่ีบคุคลกรในระดบับริหารของหนว่ยงานตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องขององค์กรจะสามารถการน า 

COBIT5 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและโดยได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูนัน้จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง  

 

COBIT® 5 for Management 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอยา่งถกูต้องและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่แท้จริงของ COBIT® 5  ใน การน า COBIT® 5 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัองค์กร  ISACA – Bangkok Chapter จงึจดัให้มีหลกัสตูรนีข้ึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัในโครงสร้างของ COBIT® 5  เข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึแนวคิดหลกัของ COBIT® 5  ล าดบั

ขัน้ตอนในการอ้างอิงถงึเนือ้หาภายใต้ COBIT® 5  เพื่อน าไปใช้ในการก ากบัดแูลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายใต้

ทางเลอืกและสถานการณ์ตา่งๆ การเช่ือมตอ่ COBIT® 5 กบัมาตรฐานการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องอื่นๆ ตลอดจนทดลองการใช้งานด้วยกรณีศกึษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึน้ท่ีจะน าไปใช้ในทาง

ปฏิบตัิจริง 

  

วนัที ่24-26 พฤษภาคม 2561  

โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดา 
 

For Management 
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หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบัใคร 

 

เน่ืองจาก COBIT® 5   เป็นกรอบการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูรนีจ้งึเหมาะ
ส าหรับ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารจดัการองค์กรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้โดยทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลองค์กรซึง่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึง่อาจได้แก่ 
 

 ผู้บริหารทกุระดบัท่ีต้องรับผิดขอบในการก ากบัดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้บริหารความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารในหนว่ยงานก ากบัดแูล 

 อาจารย์และนกัวิชาการ 
 

หมายเหต ุผู้ เข้าสมัมนาควรมีประสบการณ์การท างานไมน้่อยกวา่ 3 ปี และผู้ ท่ีจะเข้าอบรมหลกัสตูร 
COBIT 5® Implementation แนะน าให้เข้าอบรมหลกัสตูรนีก้่อน 

 ตารางการสมัมนา 
 

วนัที ่1 Module 1  Introduction (Why COBIT?) 

 Module 2 Meeting Stakeholder Needs 

 Case Study 1:  IT challenges & stake holder needs 

 Module 3 COBIT® 5 Principles 

วนัที ่2 Module 4: COBIT® 5 Enabling Processes 

วนัที ่3 Module 4: COBIT®5 Enabling Processes (cont.) 

 Case Study 2:  Goal cascade & map enterprise goals 

 Module 5: Implementing COBIT® 

 Module 6: Process Capability Assessments 
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วทิยากร 

 

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บฟังค าบรรยายท่ีมีความชดัเจน สามารถตอบค าถามและขอ้ขอ้งใจของแต่ละท่าน และ
ไดรั้บค าแนะน าในระหวา่งการท ากรณีศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทางสมาคมฯ จึงไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการของ 
ISACA-Bangkok Chapter ผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต (Licensee) ใหเ้ป็นวทิยากร
ส าหรับหลกัสูตร COBIT

®
 5   อยา่งเป็นทางการ   เพื่อร่วมเป็นวทิยากรในหลกัสูตรน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาจารย์ชยุตม์ สิงห์ธงธ ารงกุล
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาการฝึกอบรม

ระหวา่งประเทศด้านความมัน่คงปลอดภยั 
ACIS Professional Center 

สารสนเทศProfessional Center 

คุณวรางคณา มุสกิะสังข์  
Director,  Assurance - Risk and Control 

Solution  PricewaterhouseCoopers 
ABAS Ltd. 

คุณเสาวนีย์ เสตเสถยีร   
กรรมการบริหาร 

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
 

คุณสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ 
นายกสมาคม ไอทีเอสเอ็มเอฟ ประเทศไทย 

ดร.ภทัรวรรณ ประสานพานิช 
อาจารย์ประจ าสาขาการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศสถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

คุณประทักษ์ วงศ์สนิคงมั่น     
 กรรมการสมาคมฯ 
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คา่ธรรมเนยีมสมัมนา 

 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม 

 ส ำหรับสมำชกิ ISACA 23,540 บาท 
 ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกบัทำง ISACA และ

องคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
25,145 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 Guide to COBIT® 5 

Implementation  ในระหวำ่งวนัที ่18-20 กรกฎำคม 2561 รำยละเอยีด คลกิ>> 

 
 

ผูร้ว่มสมัมนา 
คาสมัมนา  

 แตล่ะหลกัสตูร 

คา่สมัมนา  

รวม 2 หลกัสตูร 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคม ISACA     23,540 บาท      44,940  บาท 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกบั ISACA และ

องคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
25,415 บาท      48,150 บาท 

 ส ำหรับบคุคลทั่วไป 26,750 บาท      51,360 บาท 

 

 
การสมคัรเขา้อบรมและช าระเงนิ 

ลงทะเบียนออนไลน์ ไดท่ี้ www.isaca-bangkok.org/EVENT 
 

วิธีการช าระค่าอบรม:   
โอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณชิย์จ ากดั (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์   

หมายเลข 247-231087-1 ช่ือบญัชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพ    
หลงัจากช าระเงินกรุณาแจ้งการช าระเงินและสง่หลกัฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปท่ีเว็บไซด์  
www.isaca-bangkok.org/payment 
 
ผู้สมคัรจะต้องช าระโดยการโอนเงินก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ านวนเงินคา่สมัมนาท่ีช าระ

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Thai.aspx?utm_referrer
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Thai.aspx?utm_referrer
www.isaca-bangkok.org/payment
http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR
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จะต้องเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยไมมี่การหกัคา่ธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไมมี่นโยบายรับและช าระเงินในวนัสมัมนาหรือภายหลงัการสมัมนา  
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่  คุณประทักษ์ วงศ์สินคงม่ัน  โทรศัพท์หมายเลข 081-

840-5835   Email: conference@isaca-bangkok.org  

 

แผนทีโ่รงแรม Swissotel Le Concorde 

 

mailto:conference@isaca-bangkok.org
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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 
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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
http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR



