
COBIT Workshop



IT governance creates value for the enterprise by:
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Workshop :Stakeholder Needs

• How do I get value from the use of IT? Are end 
users satisfied with the quality of the IT service?

• How do I manage performance of IT?

• How can I best exploit new technology for new 
strategic opportunities?

• How do I best build and structure my IT 
department?

• How dependent am I on external providers? 
How well are IT outsourcing agreements being 
managed? How do I obtain assurance over 
external providers?

• What are the (control) requirements for 
information?

• Did I address all IT-related risk?

• ฉนัจะได้รับคณุคา่จากการใช้ไอทีหรือไม ่ผู้ใช้พอใจกับคณุภาพ
ของบริการไอที?

• ฉนัจะจดัการประสิทธิภาพการท างานของไอทีได้อยา่งไร

• ฉนัจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหมเ่พ่ือโอกาสในเชิง
ยทุธศาสตร์ใหมไ่ด้ดีท่ีสดุได้อยา่งไร

• ฉนัจะสร้างและโครงสร้างของแผนกไอทีของฉนัให้ดีท่ีสดุได้
อยา่งไร

• ฉนัพึง่พาผู้ให้บริการภายนอกมากแคไ่หน ข้อตกลงการจ้างIT
ภายนอกมีการจดัการได้ดีเพียงใด ฉนัจะเช่ือมัน่ผู้ให้บริการ
ภายนอกได้มากน้อยเพียงใด

• ความต้องการการควบคมุข้อมลูเป็นอยา่งไร?

• ฉนัระบคุวามเส่ียงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั ITครบหรือยงั? 6



Workshop :Stakeholder Needs

• Am I running an efficient and resilient 
IT operation?

• How do I control the cost of IT? How 
do I use IT resources in the most 
effective and efficient manner?  
What are the most effective and 
efficient sourcing options?

• Do I have enough people for IT? How 
do I develop and maintain their skills, 
and how do I manage their 
performance?

• How do I get assurance over IT?

• ฉนัด าเนินงาน IT ท่ีมีประสทิธิภาพและมีความ
ยืดหยุ่นหรือไม่?

• ฉนัจะควบคมุค่าใช้จ่ายของไอทีได้อย่างไร ฉันใช้
ทรัพยากรไอทีอย่างมีประสทิธิผลและมี
ประสทิธิภาพ สงูสดุหรือไม่? Sourcingแบบใด มี
ประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพสงูสดุในงานของฉนั?

• ฉนัมีคนพอส าหรับไอทีหรือไม ่ฉนัจะพฒันาและ
รักษาทกัษะของพวกเขาและจดัการประสทิธิภาพ
การท างานของพวกเขาได้อย่างไร

• ฉนัจะมัน่ใจในไอทีได้อย่างไร
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Workshop :Stakeholder Needs

• Is the information I am
processing well secured?

• How do I improve business
agility through a more flexible IT
environment?

• Do IT projects fail to deliver
what they promised—and if
so, why? Is IT standing in the
way of executing the business 
strategy?

• How critical is IT to sustaining
the enterprise? What do I do if
IT is not available?

• What concrete vital primary
business processes are
dependent on IT, and what are
the requirements of business
processes?

• ข้อมลูที่ประมวลผลมีการรักษาความปลอดภยัดี
หรือไม่

• ฉนัจะปรับปรุงธุรกิจให้คลอ่งตวัโดยใช้ITให้มีความ
คลอ่งตวัยืดหยุ่นมากขึน้ได้อย่างไร

• มีโครงการด้านไอทีท่ีไมส่ามารถสง่มอบสิง่ท่ีพวกเขา
สญัญาไหมและถ้ามี ท าไม หรือ ไอทีขดัขวางการ
ด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจเสยีเอง

• ไอทีมีความส าคญัต่อองค์กรเพียงใด? ถ้าไอทีไม่
สามารถใช้ได้จะเป็นอย่างไร

• งานท่ีส าคญัหลกัของกระบวนการทางธุรกิจมี
อะไรบ้างขึน้อยู่กบัไอที และอะไรคือสิง่ท่ีธุรกิจ
ต้องการจากไอที?
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Workshop :Stakeholder Needs

• What has been the average overrun of the 
IT operational budgets? How often and 
how much do IT projects go over budget?

• How much of the IT effort goes to fighting 
fires rather than to enabling business 
improvements?

• Are sufficient IT resources and 
infrastructure available to meet required 
enterprise strategic objectives?

• How long does it take to make major IT 
decisions?

• Are the total IT effort and investments 
transparent?

• Does IT support the enterprise in 
complying with regulations and service 
levels? How do I know whether I am 
compliant with all applicable regulations?

• เงินท่ีใช้เกินงบประมาณ เฉลี่ยแล้วเป็นก่ีเปอร์เซนต์ของ
งบประมาณในการด าเนินงาน IT? บอ่ยแคไ่หนและ
มากเท่าไรท่ีโครงการด้านไอทีท่ีมกัใช้เงินเกิน
งบประมาณ?

• ไอทีใช้ความพยายามไปแก้ปัญหาฉกุเฉินมากกวา่ท่ีจะ
ชว่ยให้การปรับปรุงธุรกิจมากเพียงใด

• ทรัพยากรไอทีและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่พียง
พอท่ีจะตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ขององค์กร
หรือไม่

• ใช้เวลานานแคไ่หนในการตดัสินใจเร่ืองใหญ่ๆทางไอ
ที?

• การใช้ทรัพยากรไอทีทัง้หมดและการลงทนุไอทีโปร่งใส
หรือไม่

• ไอที สนบัสนนุองค์กรในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
ระดบัการให้บริการหรือไม่ ฉนัจะรู้วา่ฉนัสอดคล้องกบั
กฎระเบียบท่ีบ้งัคบัใช้ทัง้หมดได้อย่างไร
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Appendix D
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Enterprise goals

• Enterprise goals are structured
as a balanced scorecard:

– Financial

– Customer

– Internal

– Learning and growth

• The 17 generic enterprise goals identified by
COBIT span these 4 dimensions
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Goals Cascade (Appendix B)

• The COBIT 5 goals cascade is the mechanism that 
translates stakeholders' needs into specific, 
actionable, and customized goals
within the context of the enterprise.

• Achieving IT-related goals requires the successful 
application and use of a number of enablers. 

• You can select specific enablers and their related 
goals for each enabler type in support of your IT-
related goals.
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