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COBIT
®
 5 

For Risk  
 

วนัที ่14-16 พฤศจิกายน 2561 
โรงแรม Swissotel Le Concorde 

ถนนรัชดาภเิษก 

 

ในเดอืนเมษายน 2555 ISACA ไดเ้ปิดตวั COBIT® 5 อยา่งเป็นทางการ ส าหรับกรอบการด าเนนิงานทีใ่ช ้

ส าหรับการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งตา่งไดก้ลา่วเป็น

เสยีงเดยีวกนัวา่ COBIT® 5 ประกอบดว้ยสาระความรูท้ีค่รอบคลมุและน าไปใชไ้ดจ้รงิ  

 
สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรงุเทพฯ หรอื ISACA – Bangkok Chapter 

เห็นวา่ COBIT® 5  จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากส าหรับองคก์รและผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน

ยงัประโยชนใ์หก้บัการด าเนนิธรุกจิของกจิการตา่งๆ การทีบ่คุคลกรในระดับบรหิารของหน่วยงานตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งขององคก์รจะสามารถการน า COBIT® 5 ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดจ้รงิ โดยไดรั้บการสนับสนุน

จากผูบ้รหิารระดับสงูซึง่เป็นปัจจัยสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญัยิง่  
 

COBIT® 5 ส ำหรับควำมเส่ียง 

 

ในการด าเนนิธรุกจิขององคก์รทีม่กีารใชไ้อทเีป็น
ปัจจัยหลกัในการขบัเคลือ่นธรุกจิ ความเสีย่งของไอ
ทยีอ่มมผีลกระทบส าคัญตอ่การด าเนนิธรุกจิ ดังนัน้ 
หากการพจิารณาความเสีย่งของธรุกจิไมไ่ดค้ านงึถงึ
ความเสีย่งดา้นไอทใีนทกุมติ ิโอกาสทีค่วามหายนะ
ดา้นไอทจีะมผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคัญตอ่การ
บรรลเุป้าหมายและความส าเร็จขององคก์รยอ่ม
เกดิขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ท าใหไ้มส่ามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทัง้หมด อกีทัง้อาจน าไปสูก่ารละเมดิกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคับตา่งๆ ทีอ่งคก์รตอ้งปฏบิตัติาม   

 

COBIT® 5 for Risk น ากรอบการด าเนนิงานของ COBIT® 5 ส าหรับการก ากบัดแูลและการบรหิารจัดการ

ไอททีัว่ทัง้องคก์ร มาใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาถงึการบรหิารความเสีย่ง โดยน าเอาปัจจัยเอือ้ทัง้ 7 

ประการของ COBIT® 5 มาใชเ้ป็นหลักในการอธบิายถงึความเสีย่งและแนวทางในการด าเนนิงาน 

ตลอดจนระบถุงึกระบวนการตา่งๆ ของ COBIT® 5 ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพันธก์บักจิกรรมในการบรหิาร

ความเสีย่ง 
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ทัง้นี ้ เพือ่ใหก้ารเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีแ่ทจ้รงิของ 

COBIT® 5 for Risk สมาคมผุต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ จงึจัดใหม้ี

หลกัสตูรนีข้ ึน้ โดยมุง่หมายทีจ่ะใหผู้ท้ีม่สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีม่คีวามรับผดิชอบโดยตรงในดา้นความเสีย่ง

ไดรั้บความรูแ้ละสามารถน าความรูน้ีไ้ปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิในองคก์รเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบัใคร 

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรับผูม้สีว่นในความรับผดิชอบในผลของงานและความรับผดิชอบในหนา้ทีง่านดา้น
การบรหิารความเสีย่งทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม ทัง้ทีเ่ป็นความสีย่งดา้นไอทแีละดา้นธรุกจิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบส าคัญจากความเสีย่งดา้นไอท ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รทีม่กีารด าเนนิธรุกจิโดยมี
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการขบัเคลือ่นการด าเนนิธรุกจิ และองคก์รทีไ่ดน้ าหรอืมแีผนทีจ่ะ
น ากรอบการด าเนนิงานของ COBIT® 5 มาใช ้ซึง่รวมถงึ 
 
 

 ผู้บริหำรระดับสูงที่รับผิดชอบด้ำนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับองค์กร  

 ผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับองค์กร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ผู้บริหำรทุกระดับที่ต้องรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลธุรกจิที่มีเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคล่ือน 

 ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 ผู้บริหำรควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ท่ีปรึกษำและผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและด้ำนไอที 

 อำจำรย์และนักวิชำกำร 

 

 

หมำยเหต ุผู้ เข้าสมัมนาควรมีประสบการณ์การท างานไมน้่อยกวา่ 3 ปี และผา่นการอบรมในหลกัสตูร 
COBIT® 5 for Management มาแล้ว 

 

  

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


3 
 

 

 
ตารางการสมัมนา 

 

วนัที ่14 กนัยายน 2560 Session 1 Overview of COBIT 5 and COBIT 5 for Risk  

 Session 2 
Risk Perspective 

Enablers  -The Risk Function Perspective: 

วนัที ่15 กนัยายน 2560 Session 3 
COBIT® 5: Core Risk Management 
Process:  

 Session 4 
Risk Scenarios and  Generic Risk 
Scenarios 

 Case Study 1:  Risk Identification 

วนัที ่16 กนัยายน 2560 Session 5: 
Risk Mapping and Aggregation  

Risk  Response 

 
Session 6 

 

Risk  Reporting 

Using COBIT® 5 Enabler to Mitigate IT 
Risk Scenarios 

 Session 7 COBIT® 5 for Risk with Other Standards  

 
Case Study 2:  Risk Response and Mitigation 

 

  

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

 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บฟังค าบรรยายทีม่คีวามชดัเจน สามารถตอบค าถามและขอ้ขอ้งใจของแตล่ะทา่น 
และไดรั้บค าแนะน าในระหวา่งการท ากรณีศกึษาไดอ้ยา่งทั่วถงึ ทางสมาคมฯ จงึไดจ้ัดใหค้ณะกรรมการ
ของ ISACA-Bangkok Chapter ผูท้รงคณุวฒุหิลายทา่นมาเป็นวทิยากรส าหรับหลกัสตูร  COBIT® 5 for 
Risk นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คุณวรำงคณำ มุสกิะสังข์  
Director,  Risk and Assurance 

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 

วำสนำ นริพทะพันธ์ุ 
กรรมการบริษัท ดิจิเวลท์ จ ากดั 

 

อำจำรย์ปริญญำ หอมอเนก 
ประธานและผู้ก่อตัง้  

ACIS Professional Center 
 

คุณสุวัฒน์ หลำยเจริญทรัพย์ 
อดีตนายกสมาคมฯ 

  

คุณประทักษ์ วงศ์สนิคงมั่น           
กรรมการสมาคมฯ 

          

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

 

ผูร้ว่มสมัมนา ราคาปกต ิ

 ส าหรับสมาชกิ ISACA 24,610 บาท 

 ส าหรับสมาชกิของสมาคมทีม่คีวามร่วมมอืกบัทาง ISACA และ

องคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
26.215 บาท 

 ส าหรับบคุคลทั่วไป 27.820 บาท 

 
ราคาขา้งตน้ รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 

(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  

       

ผูท่ี้ตอ้งการสมคัรเขา้ร่วมสัมมนาสามารถท าไดโ้ดยลงทะเบียนออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต ์
http://www.isaca-bangkok.org/event 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ที ่ คุณประทกัษ์ วงศ์สินคงมั่น  โทรศัพท์หมายเลข 081-840-5835   
Email: conference@isaca-bangkok.org  

 
การลงทะเบียน: 
  ลงทะเบียนออนไลน์ ไดท่ี้ www.isaca-bangkok.org/EVENT 
 
วธีิการช าระค่าอบรม:   
 

โอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวลิด์  หมายเลข 247-

231087-1   ช่ือบญัชี: สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ 

 
หลงัจากช าระเงินกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปยงัเวบ็ไซด ์www.isaca-

bangkok.org/payment  
 
หมายเหตุ: สมาคมฯ ไม่มีนโยบายรับช าระค่าอบรมภายในวนัสัมมนาและภายหลงัการสัมมนา 
 

 

 

 

 

แผนทีโ่รงแรม Swissotel Le Concorde 

http://www.isaca-bangkok.org/event
mailto:conference@isaca-bangkok.org
file://psf/Home/Documents/My%20Document/OneDrive/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/COBIT5%20for%20Risk/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
file://psf/Home/Documents/My%20Document/OneDrive/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/COBIT5%20for%20Risk/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
http://www.bing.com/images/search?q=cobit+5&view=detail&id=477707419474B4C4F51E9AB3D1BF210F09BC2557&FORM=IDFRIR
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