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COBIT® ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานท่ีใช้สำหรับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้ท่ีครอบคลุมและนำไปใช้ได้จริง โดยในปี 2019 COBIT® 

ได้รับการปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้าง เพ่ิมเติมแนวคิดและแนวทางปฏิบัติจาก COBIT® 5 มา 

เป็น COBIT®2019 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการ

กำกับดูแลไอที ISACA ยังได้ออกวุฒิบัตรเพ่ือรับรองผู้ท่ีมีความรู้ COBIT®2019 ในข้ันพ้ืนฐาน 

หรือ COBIT®2019 Foundation Certification มาเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานใน

ด้านนี้อีกด้วย 

ดังนั้น สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – 

ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ  

เล็งเห็นว่า หลักสูตร COBIT®2019 foundation จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคลากรขององค์กรเพ่ือให้

สามารถนำการกำกับดูแลไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง

แท้จริง และช่วยให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้เสริมสร้าง

มาตรฐานความรู้ความสามารถด้วยการมีวุฒิบัตรรับรอง 

  

   วันที่ 7 – 9 ธ.ค. 2564  
    โรงแรมแมนดาริน  
         สามย่าน 
 

สอนโดยวิทยากรท่ีได้รับการ

รับรองจาก ISACA® 

ครั้งท่ี  2/2564 
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COBIT® 2019 Foundation 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในการนำ COBIT® 2019 Framework ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค ์กร  สมาคมฯ จึ งจ ัดหล ักส ูตร  COBIT® 2019 Foundation น ี ้ ขึ้ น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ COBIT® 2019 เข้าใจ
อย่างถ ่องแท้ถ ึงแนวค ิดหลัก ลำด ับข ั ้นตอนในการอ้างอิงถ ึงเน ื ้ อหา   
เพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ทางเลือกและ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

              หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร 
 

เนื่องจาก COBIT® 2019 Framework เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดแูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ 
 
 ผู้บริหารทุกระดับท่ีต้องรับผิดขอบในการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ผู้บริหารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้บริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารในหน่วยงานกำกับดูแล 
 อาจารย์และนักวิชาการ 

 ผู้ท่ีต้องการสอบวุฒิบัตร COBIT® 2019 Foundation Certification  
 

หมายเหตุ ผู้เข้าสัมมนาควรมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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 ตารางการสัมมนา 
 

วันแรก : 7 ธันวาคม 2564   

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 
 

วันทีส่อง : 8 ธันวาคม 2564   
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 

วันทีส่าม : 9 ธันวาคม 2564   
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 

 

  



4 
 

 วิทยากร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ 
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

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

                             

 

  
ค่าธรรมเนียมสัมมนา 

 
ผู้ร่วมสัมมนา ค่าธรรมเนียม 

• สำหรับสมาชิก ISACA         14,445 บาท 

• สำหรับสมาชิกของสมาคมท่ีมีความร่วมมือกับทาง ISACA และองค์กรท่ีสมัคร
เป็นกลุ่มต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 

16,050 บาท 

• สำหรับบุคคลท่ัวไป 19,260 บาท 

 
ราคาข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 
(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามคำส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1) 
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 การสมัครเข้าอบรมและชำระเงิน 
 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ท่ี www.isaca-bangkok.org/EVENT  
 
วิธีการชำระค่าอบรม:   
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์   
หมายเลข 247-231087-1 ช่ือบัญชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ    
หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปท่ีเว็บไซด์  www.isaca-
bangkok.org/payment 
 
ผู้สมัครจะต้องชำระโดยการโอนเงินก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงินค่าสัมมนาท่ีชำระจะต้องเป็น
จำนวนเงินตามท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
ท้ังนี้สมาคมฯ ไม่มีนโยบายรับและชำระเงินในวันสัมมนาหรือภายหลังการสัมมนา  
หมายเหตุ เนื่องจากการสัมมนาในครั้งนี้ จำกัดจำนวนที่ 20 ท่าน หากมีผู้สมัครเข้ามามากกว่าจำนวนท่ีรับได้ 
จะให้สิทธิ์ผู้ท่ีส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาก่อน  
 
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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แผนที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน  

 

หมายเหตุ    เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
  1. จำกัดเพียง 20 คนต่อหลักสูตร 
  2. จัดให้ผู้เข้าอบรม/สัมมนา นั่งเพียงโต๊ะละ 1 ท่านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
  3. มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวัน ก่อนเข้าห้องอบรม/สัมมนา  
  4. ผู้เข้าอบรม/สัมมนาต้องสวมหน้ากากอนามัย  และ 
       - ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา ก่อนมาอบรม/สัมมนานั้น มีประวัติการเดินทางไปยัง หรือมาจากต่างประเทศ    
        หรือไม่  มีอาการไอ/เจ็บคอ/มีน้ำมูก/ไม่ได้กล่ิน/ไม่รับรู้รส หรือไม่ ถ้ามี กรุณางดลงทะเบียนเข้าร่วม 
        อบรม/สัมมนา 
** ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ต้ังแต่ 37.5 C หรือมีอาการเสี่ยง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลนั้น 
งดเข้าห้องอบรม/สัมมนาต้ังแต่จุดที่ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องทันท ี

 


