
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูท้ีเ่ริม่ปฏบัิตงิานดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ มักตอ้งพบกับความทา้ทายหลายประการวา่ การตรวจสอบจะให ้

ความม่ันใจไดอ้ย่างเพยีงพอต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์รหรอืไม่ ดว้ยเวลาและทรัพยากรดา้นการตรวจสอบทีจ่ ากัด ตลอดจนความ
เสีย่งทีม่าจากเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่จะมผีลตอ่งานของผูต้รวจสอบอย่างไร จากการควบคุมและวธิกีารตรวจสอบทีม่มีากมาย
หลายประการ ผูต้รวจสอบจ าเป็นตอ้งเลอืกพจิารณาถงึความเสีย่งและเลอืกวธิกีารตรวจสอบทีจ่ะใหป้ระสทิธผิลมากทีส่ดุ  

ผูป้ฏบัิตงิานตรวจสอบดา้นไอททีีม่ปีระสบการณ์และความรูใ้นระดับหนึง่แลว้ ยอ่มตอ้งการทราบวา่ การปฏบัิตงิานและการ
เลอืกน าวธิกีารตรวจสอบตา่งๆ มาใชนั้น้ เป็นไปอย่างถกูตอ้งและเหมาะสมหรอืไม ่ ISACA ไดก้ าหนดหัวขอ้ซึง่ผูต้รวจสอบมอือาชพี
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจแบง่เป็น 5 โดเมน ซึง่ใชส้ าหรับการทดสอบความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่วัดความรูท้ีจ่ าเป็นของผูท้ีต่อ้งการ
ไดรั้บวุฒบัิตรดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุเทคโนโลยสีารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพฯ จงึ
ไดน้ าหัวขอ้ความรูท้ัง้ 5 โดเมนมาสอนในหลักสตูรนี ้เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบสามารถปรับระดับความรูข้องตนใหเ้ขา้สูร่ะดับมาตรฐานของ
มอือาชพีในระดับสากล และเพือ่ใหผู้ท้ีต่อ้งการสอบวุฒบัิตรไดเ้ตรยีมตัวสอบ 

เนือ่งจากเนือ้หาความรูใ้น 5 โดเมนนี ้ มรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก หลักสตูรนีจ้งึแยกออกเป็น 3 ภาค เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจ
สามารถเลอืกหัวขอ้ทีต่อ้งการและจ านวนวันทีส่ามารถเขา้รว่มในหลักสตูรได ้
 
 

                    หลกัสูตร  เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ   เหมาะส าหรับ 

 
• ผูป้ฏบัิตงิาน/ผูบ้รหิารดา้นการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ทัง้ภายในและภายนอก) ทีม่ปีระสบการณ์การ

ท างานดา้นนีม้าแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป หรอืผา่นหลักสตูรเตรยีมพรอ้มการตรวจสอบไอทขีองสมาคมฯ มาแลว้  
• ผูท้ีต่อ้งการเตรยีมตัวเพือ่สอบวุฒบัิตร Certified Information Systems Auditor (CISA)  
• ผูป้ฏบัิตงิาน/ผูบ้รหิารดา้นบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ผูป้ฏบัิตงิาน/ผูบ้รหิารก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนทศ 

 
 
 

          เนื้อหาหลกัสูตร 
 

หลกัสตูรเตรยีมเป็นผูต้รวจสอบดา้นไอทมีอือาชพี แบง่เนือ้หาของการอบรมเป็น 3 ภาค โดยผูเ้ขา้อบรมสามารถ
เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการเขา้อบรมในแตล่ะภาคได:้ 
 
หลกัสตูร ภาค 1 (วนัองัคารที ่6 สงิหาคม - วนัพฤหสับดทีี ่8 สงิหาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

• The process of Auditing Information Systems (1 day) 

วทิยากร - คุณวรางคณา มุสกิะสงัข ์ DIRECTOR – RISK ASSURANCE SERVICES, PWC (PAST) 

• Governance and Management of IT (1 day)  

วทิยากร – คุณรนิทร ์วัฒกานนท ์  ANALYTIC DEVELOPMENT, AUDIT DIVISION, SIAM COMMERCIAL BANK 

• Information Systems Acquisition, Development and Implementation (1 day) 

วทิยากร – คุณเสาวนีย ์เสตเสถยีร   DIRECTOR, KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. 

 
  

หลักสูตร  
เตรียมเป็นผ้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ  
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หลกัสตูร ภาค 2 (วนัองัคารที ่13 สงิหาคม- วนัพฤหสับดทีี ่15 สงิหาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

• Information System Operations, Maintenance and Support (1 day) 

วทิยากร – คุณวรางคณา มุสกิะสงัข ์ DIRECTOR – RISK ASSURANCE SERVICES, PWC (PAST) 

• Protection of Information Assets (2 days) 
วทิยากร – อ.ปรญิญา หอมอเนก President and Founder, ACIS Professional Center Co., LTD. 

 
หลกัสตูร ภาค 3* (วนัเสารท์ ี ่17 สงิหาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

• Mock Exam (1 day) 

วทิยากร – คุณสมชยั แพทยว์บิลูย ์  

*สงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ีล่งทะเบยีนภาค 1 หรอืภาค 2 หรอืทัง้สองภาค หรอืเป็นผูส้มัครสอบ CISA เทา่นัน้ 

 

ค่าธรรมเนียม  
 

ผูร้ว่มสมัมนา 

คา่ธรรมเนยีม  

ภาค 1 หรอื 

ภาค 2 

คา่ธรรมเนยีม  
ภาค 1 +2 

• สมาชกิของสมาคม ISACA     14,445 บาท      25,680  บาท 

• สมาชกิของสมาคมทีม่คีวามรว่มมอืกับ ISACA และ

องคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
16,050 บาท      28,890 บาท 

• บคุคลทั่วไป 19,260 บาท      32,100 บาท 

 
ฟรคีา่ธรรมเนียมการลงเบยีนภาค 3 ส าหรับผูท้ีล่งทะเบยีนภาค 1 หรอืภาค 2 หรอืทัง้สองภาค หรอืเป็นผูส้มัครสอบ CISA ทัง้นี้

ผูส้มัครสอบ CISA ทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนภาค 1 หรอืภาค 2 หรอืทัง้สองภาคของหลักสตูรนี้ จะตอ้งแนบหลักฐานการลงทะเบยีน

สมัครสอบ CISA สง่มาใหท้าง email ที ่conference@isaca-bangkok.org ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิแ์ก่
ผูล้งทะเบยีนเรยีนภาค 1 หรอืภาค 2 หรอืทัง้สองภาคของหลักสตูรนี้กอ่นในกรณีทีจ่ านวนผูส้มัครเตม็จ านวน 
 

คา่ธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
 

(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1 และอัตราคา่สมัมนานี้ได ้
รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)  
 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่ คณุประทกัษ ์วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-5835               

Email: conference@isaca-bangkok.org 
 
 

                การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา  

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่ช าระ

คา่ธรรมเนียมผ่านทางบญัชธีนาคาร โดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากัด (มหาชน)  สาขาเซน็ทรัล
เวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้กรงุเทพฯ  

 

หลังจากช าระเงนิกรณุาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ www.isaca-

bangkok.org/payment 
 
ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่31 กรกฎาคม 2562 จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดย

ไมม่กีารหักคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใด ทัง้นี้สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรับและช าระเงนิในวันสมัมนา
หรอืภายหลังการสมัมนา  

 

เนื่องจากการสมัมนาในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกวา่จ านวนทีรั่บได ้จะใหส้ทิธิผ์ูท้ ีส่ง่หลักฐานการ
ช าระเงนิเขา้มากอ่น  
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สถานทีจ่ดัสมัมนา - ท ัง้ 2 หลกัสูตรจดัที ่โรงแรมซนีทิ สุขุมวทิ ซอยนานา 

 

                   
 
 

 




