
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ผูท้ีเ่ร ิม่ปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ มักตอ้งพบกบัความทา้ทายหลายประการวา่ การ

ตรวจสอบจะใหค้วามมัน่ใจไดอ้ยา่งเพยีงพอตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์รหรอืไม ่ ดว้ยเวลาและทรัพยากรดา้นการตรวจสอบ
ทีจ่ ากดั ตลอดจนความเสีย่งทีม่าจากเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหมจ่ะมผีลตอ่งานของผูต้รวจสอบอยา่งไร จากการควบคมุและ
วธิกีารตรวจสอบทีม่มีากมายหลายประการ ผูต้รวจสอบจ าเป็นตอ้งเลอืกพจิารณาถงึความเสีย่งและเลอืกวธิกีารตรวจสอบที่
จะใหป้ระสทิธผิลมากทีส่ดุ  

ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบดา้นไอททีีม่ปีระสบการณแ์ละความรูใ้นระดับหนึง่แลว้ ยอ่มตอ้งการทราบวา่ การปฏบิตังิาน
และการเลอืกน าวธิกีารตรวจสอบตา่งๆ มาใชนั้น้ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมหรอืไม ่ ISACA ไดก้ าหนดหัวขอ้ซึง่ผู ้
ตรวจสอบมอือาชพีตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจแบง่เป็น 5 โดเมน ซึง่ใชส้ าหรับการทดสอบความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่วัด
ความรูท้ีจ่ าเป็นของผูท้ีต่อ้งการไดรั้บวฒุบิตัรดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุ
เทคโนโลยสีารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ จงึไดน้ าหัวขอ้ความรูท้ัง้ 5 โดเมนมาสอนในหลักสตูรนี ้ เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบ
สามารถปรับระดับความรูข้องตนใหเ้ขา้สูร่ะดับมาตรฐานของมอือาชพีในระดับสากล และเพือ่ใหผู้ท้ีต่อ้งการสอบวฒุบิตัรได ้
เตรยีมตัวสอบ 

เนื่องจากเนื้อหาความรูใ้น 5 โดเมนนี้ มรีายละเอยีดคอ่นขา้งมาก หลักสตูรนี้จงึแยกออกเป็น 3 ภาค เพือ่ใหผู้ท้ี่
สนใจสามารถเลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการและจ านวนวันทีส่ามารถเขา้รว่มในหลักสตูรได ้
 
 

                    หลกัสูตร  เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ   เหมาะส าหรับ 

 

 ผูป้ฏบิตังิาน/ผูบ้รหิารดา้นการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ทัง้ภายในและภายนอก) ทีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานดา้นนี้มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป หรอืผา่นหลักสตูรเตรยีมพรอ้มการตรวจสอบไอทขีองสมาคมฯ มาแลว้  

 ผูท้ีต่อ้งการเตรยีมตัวเพือ่สอบวฒุบิตัร Certified Information Systems Auditor (CISA)  
 ผูป้ฏบิตังิาน/ผูบ้รหิารดา้นบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูป้ฏบิตังิาน/ผูบ้รหิารก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนทศ 

 
 
 

          เน้ือหาหลกัสูตร 
 

หลกัสตูรเตรยีมเป็นผูต้รวจสอบดา้นไอทมีอือาชพี แบง่เนือ้หาของการอบรมเป็น 3 ภาค โดยผูเ้ขา้อบรม
สามารถเลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการเขา้อบรมในแตล่ะภาคได:้ 
 
หลกัสตูร ภาค 1 (วนัอังคารที ่21 กรกฎาคม- วันพฤหัสบดทีี ่23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

 The process of Auditing Information Systems (1 day) 

วทิยากร - คณุวรางคณา มสุกิะสังข ์ DIRECTOR – RISK ASSURANCE SERVICES, PWC (PAST) 

 Governance and Management of IT (1 day)  

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

 Information Systems Acquisition, Development and Implementation (1 day) 

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

 
  

หลกัสูตร  
เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ  

CISA Examination Preparation Program 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 

21-23 กรกฎาคม 4 – 6 สิงหาคม 8 สิงหาคม 2563 

โรงแรมซีนิท ซอยนานา 
 

 



หลกัสตูร ภาค 2 (วนัอังคารที ่4 สงิหาคม- วันพฤหัสบดทีี ่6 สงิหาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

 Information System Operations, Maintenance and Support (1 day) 

วทิยากร – คณุวรางคณา มสุกิะสังข ์ 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 ี ่6 สงิหาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.) ประกอบดว้ย 

 Mock Exam (1 day) 

วทิยากร – คณุสมชยั แพทยว์บิูลย ์  

*สงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ีล่งทะเบยีนภาค 1 และภาค 2 หรอืเป็นผูส้มัครสอบ CISA เทา่นัน้ 

 

จ านวน CPE 
ภาค 1: 18 ชัว่โมง 
ภาค 2: 18 ชัว่โมง 
ภาค 3:  -  ชัว่โมง 

 

ค่าธรรมเนียม  
 

ผูร้ว่มสมัมนา 

คา่ธรรมเนยีม  

ภาค 1 หรอื 

ภาค 2 

คา่ธรรมเนยีม  

ภาค 1 +2 

 สมาชกิของสมาคม ISACA     14,445 บาท      25,680  บาท 

 สมาชกิของสมาคมทีม่คีวามร่วมมอืกับ ISACA และ

องคก์รทีส่มัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
16,050 บาท      28,890 บาท 

 บคุคลทัว่ไป 19,260 บาท      32,100 บาท 

 

ฟรคีา่ธรรมเนยีมการลงเบยีนภาค 3 ส าหรับผูท้ีล่งทะเบยีนภาค 1 และภาค 2  หรอืเป็นผูส้มัครสอบ CISA ทัง้นี้ผูส้มัคร

สอบ CISA จะตอ้งแนบหลกัฐานการลงทะเบยีนสมัครสอบ CISA สง่มาใหท้าง email ที ่ conference@isaca-
bangkok.org ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิแ์กผู่ล้งทะเบยีนเรยีนภาค 1 และภาค 2 ของหลกัสตูรนีก้อ่น

ในกรณีทีจ่ านวนผูส้มัครเต็มจ านวน 

 

คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% แลว้ 

(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  

 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมั่น  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-5835                

Email: conference@isaca-bangkok.org 
 

 

                การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา  

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

คา่ธรรมเนยีมผา่นทางบญัชธีนาคาร โดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน)  สาขา

เซ็นทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้
กรุงเทพฯ  

 

หลงัจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์  

www.isaca-bangkok.org/payment 

 
ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบไุว ้

ขา้งตน้ โดยไมม่กีารหักคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไมม่นีโยบายรับและ
ช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลงัการสมัมนา  

 

เนือ่งจากการสมัมนาในครัง้นี ้ จ ากดัจ านวนที ่ 20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกวา่จ านวนทีรั่บได ้ จะใหส้ทิธิผ์ูท้ ีส่ง่
หลกัฐานการช าระเงนิเขา้มากอ่น  

 

mailto:conference@isaca-bangkok.org
mailto:conference@isaca-bangkok.org
mailto:conference@isaca-bangkok.org
http://www.isaca-bangkok.org/event
file://Mac/Home/Downloads/www.isaca-bangkok.org/payment


           

สถานทีจ่ดัสมัมนา - ท ัง้ 2 หลกัสตูรจดัที ่โรงแรมซนีทิ สุขมุวทิ ซอยนานา 
 

                   

 
หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดงัต่อไปน้ี 

1. จ ากดัเพียง 51 รนต่อัลกัสตตร  
2. จดัใัผ้ตเ้ขา้อบรม/สัมมนา นัง่เพียงโตะ๊ละ 5 ่่านเพื่อรักะาระยะั่าง่างสังรม (Social Distancing) 
3. มีการวดัอุณัภตมิผตเ้ขา้อบรม/สัมมนา ุ่ก่่าน ุ่กวนั ก่อนเขา้ัอ้งอบรม/สัมมนา  
4. ผตเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมันา้กากอนามยั  และตอบแบบสอบถามก่อนเขา้ ไดแ้ก่ 

     - ในช่วง 14 วนั่่ีผา่นมา ก่อนมาอบรม/สัมมนานั้น มีประวติัการเดิน่างไปยงั ัรือมาจากต่างประเ่ศ 
        ัรือไม ่ถา้มี กรุณางดลง่ะเบียนเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 
     -  มีอาการไอ / เจบ็รอ / มีน ้ามตก / ไม่ไดก้ล่ิน / ไม่รับรต ้รส ัรือไม่ 

** ในกรณีทีผู้่เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลน้ันงดเข้าห้องอบรม/
สัมมนาตั้งแต่จุดทีล่งทะเบียนก่อนเข้าห้องทนัที 

 

 
 

 


