
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พิง่เริม่งานใหมห่รอืผูต้รวจสอบทัว่ไปทีต่อ้งการจะพฒันาทกัษะและความรูด้า้นการ
ตรวจสอบ 

 ผูป้ฏบิตังิานดา้นการก ากบัดแูล / ผูป้ฏบิตังิานดา้นบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เจา้หน้าทีด่า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสบการณ์ แต่ต้องการจะเพิม่พนูความรูแ้ละปรบัปรงุ ขอ้มลูดา้นการตรวจสอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัต่อเหตุการณ์เพือ่ใชป้ระกอบการท างาน 
 ผูท้ีส่นใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ            

1.คุณวรางคณา มุสิกะสังข ์        Director, Risk Assurance, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.  
                                                  อุปนายก-สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพ       
2.คุณธนกฤต ลิขิตวงษ ์             Senior Manager, Risk Assurance, EY Corporate Services Limited 
3.คุณรินทร์ วฒักานนท ์           Manager-Audit, Siam Commercial Bank 
4.คุณสมชยั แพทยว์บิูลย ์          IT Audit Manager, ICBC (Thai)   
5. คุณณฐั สิงหลกะ IT Audit Manager, ธนาคารไทยพาณิชย ์
6. คุณศริญญา เป่ียมศิลป์ Senior Consultant and Corporate Leadership trainer, APM Group Solutions Co., Ltd.           
 

วทิยากร      

            หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีประยกุตม์าจาก IT Audit Standards and Guidelines ของสมาคม ISACA  ซ่ึงมีสมาชิกมากกวา่ 95,000 คนและ
มีการจดัตั้งเป็นLocal Chapters มากกวา่ 160 แห่งใน 70 ประเทศทัว่โลก ISACA ไดรั้บการยอมรับจากวงการวชิาชีพวา่เป็นผูน้ าดา้นการ
ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัสากล และเป็นผูใ้หก้ารรับรองส าหรับวฒิุบตัร (Certificate) CISA(Certified Information Systems 
Auditor) ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับจากสถาบนัต่างๆ ทัว่โลก 
            หลกัสูตรน้ีไดน้ าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาประยกุตแ์ละถ่ายทอดโดยวทิยากรของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพ้ืน
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรงในการท างานดา้นตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศมานานนบั 10 ปี เพ่ือใหค้วามรู้ขั้นพ้ืนฐานใน
ดา้นการตรวจสอบและควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภยัของระบบ 

เตรียมความพร้อมส าหรับ 
การตรวจสอบไอที คร้ังท่ี 1/2561 
วันท่ี 21-23 กมุภาพนัธ์ 2561 

โรงแรมอริสตัน สขุุมวิท 24 

 



 
 

ก าหนดการสัมมนา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  2561 (วนัพุธ) 
9.00-12.00      IS Audit Foundation & IS Audit Processes                   คุณวรางคณา มุสิกะสังข ์
13.00-16.00    IT General Control                                                         คุณณฐั สิงหลกะ 
                       (Align, Plan and Organise/ Build, Acquire and Implement) 
16.00-17.00    Case Study                                                                         คุณประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่ 

วนัที ่22 กุมภาพนัธ์  2561 (วนัพฤหัสบดี) 
9.00-12.00      Application Control                                                       คุณศริญญา เป่ียมศิลป์ 
 
13.00-16.00    IT General Control                                                        คุณรินทร์ วฒักานนท ์               
                      (Deliver, Services and Support/ Monitor Evaluate and Assess) 
16.00-17.00    Case Study                                                                        คุณประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่ 

วนัที ่23 กุมภาพนัธ์  2561 (วนัศุกร์) 
9.00-12.00      IT Security Audit                                                          คุณสมชยั แพทยว์บิูลย ์
13.00-16.00    CAAT                                                                           คุณธนกฤต ลิขิตวงษ ์
 

 

อตัราค่าสัมมนา 
 สมคัรและจ่ายค่าสัมมนาภายใน 

วนัท่ี 25 มกราคม 2561 
สมคัรและจ่ายค่าสัมมนาหลงั 

วนัท่ี 25 มกราคม 2561 

สมาชิก  ISACA 9,523  บาท 10,700  บาท 

สมาชิกของ IIAT, ITSMF, TISA และ
องคก์รท่ีเขา้ร่วมมากกวา่ 3 ท่านข้ึนไป 

10,165  บาท 11,770  บาท 

บุคคลทัว่ไป 10,700  บาท 12,840  บาท 
 

หมายเหตุ 

 ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ 

 สมาคมฯ ไดรั้บการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1  
 ส าหรับอตัราค่าสัมมนาส าหรับผูท่ี้สมคัรภายในวนัท่ี 19 มกราคม 2561ผูส้มคัรจะตอ้งลงทะเบียนออนไลน์และท า

รายการโอนเงินผ่านธนาคารภายในวนัที ่19 มกราคม 2561ทั้งน้ี สามารถส่งหลกัฐานการโอนเงินในภายหลงัไดไ้ม่
เกิน 1 สัปดาห์ 

 สมาคมฯ ไม่มีนโยบายในการรับช าระเงินภายในวันสัมมนาหรือภายหลงัวนัสัมมนา 
 

 

 

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html


 

 

 

 

 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการอบรมได้ที ่ คุณประทกัษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0818405835 หรือ   

Email: conference@isaca-bangkok.org 
 

การลงทะเบียน: 
  ลงทะเบียนออนไลน์ ท่ี 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 
 

 

 

 

แผนที่สถานที่จดัสัมมนา 
หลกัสูตร เตรียมพร้อมส าหรับการตรวจสอบ IT 

 

www.isaca-bangkok.org/EVENT
www.isaca-bangkok.org/payment



