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COBIT
®

 ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่ใช้ส าหรับการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้ที่ครอบคลุมและน าไปใช้ได้จริง โดยในปี 2019 COBIT® 
ได้รับการปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้าง เพิ่มเติมแนวคิดและแนวทางปฏิบัติจาก COBIT® 5 มา 
เป็น COBIT®2019 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการ
ก ากับดูแลไอที ISACA ยังได้ออกวุฒบิัตรเพื่อรับรองผู้ที่มีความรู้ COBIT®2019 ในข้ันพื้นฐาน 
หรือ COBIT®2019 Foundation Certification มาเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านนี้อีกด้วย 

ดังนั้น สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – 
ภาคพื้นกรุงเทพฯ เล็งเห็นว่า หลักสูตร COBIT®2019 
foundation จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับบคุลากร
ขององค์กรเพ่ือให้สามารถน าการก ากับดูแลไอทีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
เสริมสร้างมาตรฐานความรู้ความสามารถด้วยการมีวุฒิบัตร
รับรอง 

  

วันที่ 30 ก.ย.– 2 ต.ค. 2563 
โรงแรมซีนิท   สุขุมวิท 

ซอยนานา 
 

สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการ
รับรองจาก ISACA® 

ครั้งที่  2/2563 
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COBIT® 2019 Foundation 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในการน า COBIT® 2019 Framework ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กร สมาคมฯ จึงจัดหลักสูตร COBIT® 2019 Foundation นี้ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ COBIT® 2019 เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถึงแนวคิดหลัก ล าดับขั้นตอนในการอ้างอิงถึงเนื้อหา   
เพื่อน าไปใช้ในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ทางเลือกและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

 

          หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับใคร 
 

เนื่องจาก COBIT® 2019 Framework เป็นกรอบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนี้จึงเหมาะส าหรับ 
 
 ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องรับผิดขอบในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้บริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในหน่วยงานก ากับดูแล 
 อาจารย์และนักวิชาการ 
 ผู้ที่ต้องการสอบวุฒิบตัร COBIT® 2019 Foundation Certification  
 
 
 

 
หมายเหตุ ผูเ้ข้าสัมมนาควรมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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 ตารางการสัมมนา 
 

วันที่ 1: 30 กันยายน 2563   
09.00-10.30 น. 
 
10.00-12.00 น. 

Module 1 
 
Module 2 

Course Introduction 
COBIT5 Vs COBIT2019 
Framework Introduction 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. 
14.30-16.00 น. 

Module 3 
Module 4 

Principles 
Governance System and Components 

 
วันที่ 2: 1 ตุลาคม 2563 

  

09.00-10.30 น. 
10.00-12.00 น. 

Module 5 
Module 6 

Governance and Management Objectives 
Performance Management 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
14.30-16.00 น. 
 
 

Module 7 
Module 8 
 
 

Designing a Tailored Governance System 
Business Case 
- Employing COBIT 2019 for Enterprise 
Governance Strategy 

วันที่ 3: 2 ตุลาคม 2563   
09.00-10.30 น. 
10.00-12.00 น. 

 Business Case 
- Governing Digital Transformation Using 
COBIT 2019 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
14.30-16.00 น. 

Module 9 
 

Implementation 
Exam Preparation 
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 วิทยากร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ 
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยากรได้รับการรับรองความรู้และประสบการณ์จาก ISACA HQ ป็น Accredited chapter trainer 
ส าหรับการสอนหลักสูตร COBIT® 2019 Foundation โดยเฉพาะ   

                             

 

  
ค่าธรรมเนียมสัมมนา 

 
ผู้ร่วมสัมมนา ค่าธรรมเนียม 

 ส าหรับสมาชิก ISACA         14,445 บาท 
 ส าหรับสมาชิกของสมาคมที่มีความร่วมมือกับทาง ISACA และองค์กรที่สมัคร

เป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
16,050 บาท 

 ส าหรับบุคคลทั่วไป 19,260 บาท 
 
ราคาข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว 
(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1) 
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 การสมัครเข้าอบรมและช าระเงิน 
 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.isaca-bangkok.org/EVENT  
 
วิธีการช าระค่าอบรม:   
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์   
หมายเลข 247-231087-1 ชื่อบัญชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ    
หลังจากช าระเงินกรุณาแจ้งการช าระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปที่เว็บไซด์  www.isaca-
bangkok.org/payment 
 
ผู้สมัครจะต้องช าระโดยการโอนเงินก่อนวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวนเงินค่าสัมมนาที่ช าระจะต้องเป็น
จ านวนเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด 
ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่มีนโยบายรับและช าระเงินในวันสัมมนาหรือภายหลังการสัมมนา  
หมายเหตุ เนื่องจากการสัมมนาในครั้งนี้ จ ากัดจ านวนที่ 15 ท่าน หากมีผู้สมัครเข้ามามากกว่าจ านวนที่รับได้ 
จะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งหลักฐานการช าระเงินเข้ามาก่อน  
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่  คุณประทักษ์ วงศ์สินคงม่ัน   
โทรศัพท์หมายเลข 081-840-5835   Email: conference@isaca-bangkok.org  
 

  
การนับชั่วโมงการอบรม (CPE) : 18 ชั่วโมง 
 

  

http://www.isaca-bangkok.org/EVENT
https://d.docs.live.net/828de9d68aa96dd9/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/COBIT5%20for%20Management/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
https://d.docs.live.net/828de9d68aa96dd9/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/COBIT5%20for%20Management/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
mailto:conference@isaca-bangkok.org
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แผนทีโ่รงแรมซีนิท สุขุมวทิ ซอยนานา  

 

หมายเหตุ    เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะมีมาตรการดังต่อไปนี ้
  1. จ ากัดเพียง 15 คนต่อหลักสูตร 
  2. จัดให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนา นั่งเพียงโต๊ะละ 1 ท่านเพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
  3. มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวัน ก่อนเข้าห้องอบรม/สัมมนา  
  4. ผู้เข้าอบรม/สัมมนาต้องสวมหน้ากากอนามัย  และตอบแบบสอบถามก่อนเข้า ได้แก่ 
       - ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก่อนมาอบรม/สัมมนานั้น มีประวัติการเดินทางไปยัง หรือมาจากต่างประเทศ    
          หรือไม่ ถ้ามี กรุณางดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
       - มีอาการไอ/เจ็บคอ/มีน้ ามูก/ไม่ได้กลิ่น/ไม่รับรู้รส หรือไม่ 
** ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเสี่ยง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลนั้น 
งดเข้าห้องอบรม/สัมมนาตั้งแต่จุดที่ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องทันที 
 


