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SAP Security and Audit Mission Critical 
หลักสูตรการควบคุมความเส่ียงและการตรวจสอบระบบ SAP  
เนื่องด้วยปัญหาจากภยัคกุคามทางสารสนเทศที่เพิ่มทวีคณูในปัจจบุนั รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัตา่งๆ ที่ถกู
ประกาศใช้ ท าให้ ระบบ SAP ซึง่เป็นระบบ ERP ที่มีการใช้งานแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก 
รวมถงึประเทศไทย ถกูใช้เป็นระบบงานหลกัที่ชว่ยขบัเคลือ่นองค์กรและมคีวามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก 
จากมลูคา่มหาศาลในการลงทนุ และความซบัซ้อนของระบบรวมถึง และข้อจ ากดัทางเทคโนโลยีและบคุลากร องค์กรตา่ง 
ๆ จึงต้องเผชิญกบัความท้าทายในการบริหารจดัการและการตรวจสอบความเสีย่งในระบบงานดงักลา่ว ซึง่อาจสง่ผลลพัธ์
ให้เกิดความเสยีหายอยา่งใหญ่หลวงถ้าไมไ่ด้รับการตรวจสอบและปอ้งกนัอยา่งทนัทว่งทีดงัที่พบเจอในขา่วหรือกรณีศกึษา
ความเสยีหายตา่ง ๆ ทัง้ในตา่งประเทศรวมถึงประเทศไทย 

 
ภาพรวมของหลักสูตร (Summary)  
เนือ้หาหลกัสตูรนีถ้กูพฒันาตอ่เนือ่งตามเทคโนโลยีที่เปลีย่นไปของระบบ SAP (SAP R3 จนถึง S/4 HANA) โดยครอบคลมุ
ถึงความรู้พืน้ฐานและการท างานของระบบ SAP สถาปัตยกรรมระบบ ความเสีย่งทางสารสนเทศ กรณีศกึษาด้านความ
เสยีหาย และการตรวจสอบความเสีย่งพืน้ฐานทัง้ทางเทคนคิและทางธุรกิจ ซึง่เนือ้หาดงักลา่วมีการจดัอบรมให้กบัองค์กร
ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ทัง้ในตา่งประเทศและประเทศไทยมามากมาย และได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีถึงความ
ทนัสมยัและการน าไปประยกุต์ใช้งานได้ อีกทัง้ยงัได้รวมเนือ้หาด้านการบริหารจดัการระบบที่ส าคญัตามมาตรฐานสากล 
(SAP Operational Excellence) และการตรวจสอบลขิสทิธ์ิผู้ใช้งานของระบบ (SAP User License Audit) ซึง่ถือเป็น
ประเด็นส าคญัที่องค์กรผู้ใช้งานระบบ SAP ทัว่โลกและหนว่ยงานตา่ง ๆ ในประเทศไทยก าลงัให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก 
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ผู้บรรยายเป็นท่ีปรึกษาทีม่ีประสบการณ์การท างานในด้านการตรวจสอบและติดตัง้ปรับแตง่ระบบ SAP ให้กบัองค์กรขนาด
ใหญ่ทัง้ในทวีปยโุรป อเมริกา เอเชียและประเทศไทย กวา่ 10 ประเทศเป็นเวลากวา่ 16 ปี และเป็นผู้ เช่ียวชาญที่ได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากล รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายให้กบัองค์กรขนาดใหญ่ทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งๆ 
มากมายในตา่งประเทศและประเทศไทย 

 
1. คุณสิทธิชัย ชินประสิทธ์ิชัย Certified Information System Auditor (CISA) 

Certified SAP Financial Accounting Consultant 
Certified SAP Authorization and Auditing  

2. คุณรัฐธนินท์ ไตรมณีพงศ์  Certified SAP Material Management Consultant 
 

 
 

เพื่อให้เนือ้หามคีวามเหมาะสมกบัระดบัความรู้ในระบบ SAP ที่อาจมีแตกตา่งกนัไปของผู้ เข้าอบรม สมาคมฯ จึงได้แยก
เนือ้หาออกเป็น 2 หลกัสตูร  เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้เลอืกเข้าอบรมได้ตามความต้องการและเหมาะสม 
 

วนัท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2563 
(2 วนั) 

หลักสูตรท่ี 1: SAP Overview, Security and Risk Universe  
คลิกเพ่ือดรูายละเอียด 

วนัท่ี 1-3 ธนัวาคม 2563 
(3 วนั) 

หลักสูตรท่ี 2: Technical Auditing and Securing SAP* 
คลิกเพ่ือดรูายละเอียด 

 
*หมายเหตุ   ผู้ เข้าอบรมควรมีความคุ้นเคยหรือท างานกบัระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มากอ่น 

  

วทิยากร 

เนือ้หาหลักสูตร 
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ค่าธรรมเนียม ส าหรับหลกัสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe 
ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม 

 ส ำหรับสมำชกิ ISACA       9,630 บาท 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกบัทำง ISACA และองคก์รที่

สมัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
10,700 บาท 

 ส ำหรับบคุคลทั่วไป 12,840 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม ส าหรับหลกัสูตรที่ 2 – Technical Auditing and Securing SAP 
 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม 

 ส ำหรับสมำชกิ ISACA      16,050 บาท 

 ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกบัทำง ISACA และองคก์รที่

สมัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
19,260 บาท 

 ส ำหรับบคุคลทั่วไป 22,470 บาท 

 

คำ่ธรรมเนยีมขำ้งตน้รวมภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% แลว้ 
 

(สมำคมไดรั้บกำรยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำสัง่กรมสรรพำกรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  

 

 

 
 

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทำง www.isaca-bangkok.org/event และท ำรำยกำรโอน

เงนิเพือ่ช ำระคำ่ธรรมเนยีมผ่ำนทำงบญัชธีนำคำร โดยโอนเขำ้บญัชเีงนิฝำกออมทรัพย ์ธนำคำรไทยพำณชิย์

จ ำกัด (มหำชน)  สำขำเซ็นทรัลเวลิด ์ หมำยเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมำคมผูต้รวจสอบและ
ควบคมุระบบสำรสนเทศ  - ภำคพืน้กรุงเทพฯ  

 

หลงัจำกช ำระเงนิกรุณำแจง้กำรช ำระเงนิและสง่หลักฐำนกำรโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 

www.isaca-bangkok.org/payment 

 

ส ำหรับหลักสตูรที ่1 ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563   

ส ำหรับหลักสตูรที ่2 ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่20 พฤศจกิายน 2563   

จ ำนวนเงนิคำ่สมัมนำทีช่ ำระจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงนิตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ โดยไมม่กีำรหักคำ่ธรรมเนยีมกำรโอน
เงนิของธนำคำรหรอืคำ่ธรรมเนยีมอืน่ใด ทัง้นีส้มำคมฯ ไมม่นีโยบำยรับและช ำระเงนิในวนัสมัมนำหรอื

ภำยหลงักำรสมัมนำ  

 

เนือ่งจำกกำรสมัมนำในครัง้นี ้ จ ากดัจ านวนที ่ 20 ทา่น หำกมผีูส้มัครเขำ้มำมำกกวำ่จ ำนวนทีรั่บได ้ จะให ้
สทิธิผ์ูท้ ีส่ง่หลกัฐำนกำรช ำระเงนิเขำ้มำกอ่น  
 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่  คุณประทกัษ ์ วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-

840-5835   Email: conference@isaca-bangkok.org 
 

 

 

  

ค่าธรรมเนียม 

การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา 

http://www.isaca-bangkok.org/event
file://psf/Home/OneDrive/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/SAP/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
mailto:conference@isaca-bangkok.org
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สถานที่จดัสัมมนา 
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รำยละเอยีดเนือ้หำหลักสตูร 
 หลักสูตรท่ี 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe  

 หลักสูตรท่ี 2 - Technical Auditing and Securing SAP  

 
หลักสูตรท่ี 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe  
เป็นหลกัสตูรที่ให้ความรู้พืน้ฐานการท างานของระบบ SAP ตลอดจนสว่นประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบตัง้แตอ่ดตี
จนถึงปัจจบุนั (SAP R/3, ECC, HANA, S/4 HANA) ความเสีย่งทางสารสนเทศทัง้ทางเทคนิคภายใน ความเสีย่งทางธุรกิจ 
และความเสีย่งจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถงึกรณีศกึษาด้านความเสยีหายที่เกิดขึน้ทัว่โลกและในประเทศไทย 
นอกจากนีย้งัให้ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองการบริหารจดัการระบบที่ดี (SAP Operation Excellence) รวมถงึการบริหารจดัการ
ข้อมลูลขิสทิธ์ิผู้ใช้งาน (SAP User License Management) เพื่อประสทิธิภาพในการควบคมุต้นทนุและลดคา่ใช้จา่ย ซึง่
เป็นองค์ความรู้ที่ยงัขาดแคลนอยา่งมากในประเทศไทย 

 
เหมาะส าหรับ 

 ผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบด้านการลงทนุ หรือด้านการบริหารจดัการการใช้งานระบบ SAP 

 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้บริหารความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคมุระบบสารสนเทศ 

 ผู้ดแูลระบบด้านเทคนคิและด้านธุรกิจของระบบ SAP  
 

รายละเอียดหัวข้อและตารางการฝึกอบรม 
วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 

วนัท่ี 24 พ.ย
.. 

SAP Overview and Risk Universe 
รู้จกักบัระบบ SAP ความเสีย่งและงานตรวจสอบที่เก่ียวข้อง 
(วิทยากร : สทิธิชยั ชินประสทิธ์ิชยั) 

 ความรู้ทัว่ไปและววิฒันาการของระบบ SAP (SAP R/3, ECC, HANA, 
S/4 HANA) เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง,  ผลติภณัฑ์ที่
เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบ i.e. SAP GRC 

 ความเสีย่งทางสารสนเทศของระบบโดยรวม  (The Risk Universe of 
SAP Security) 

 ความเสีย่งเชิงการบริหารจดัการ (Management Focus) 
 Cost of a data breach  
 SAP Cyber-Security 
 Case Study worldwide and Thailand 
 Responsibility and Confidence 

 การบริหารจดัการลขิสทิธ์ิผู้ใช้งานระบบ (SAP User License Audit and 
Optimization) 

09:00 16:00 
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วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัท่ี 25 พ.ย. Overview of SAP Business Core Modules  

ระบบงานหลกัทางธุรกิจ และสถาปัตยกรรมพืน้ฐานทางเทคนิคที่ส าคัญใน
ระบบ SAP 

 MM : Material Management 

 SD : Sale and Distribution 

 FI : Financial Accounting 
 

Overview of SAP Technical (Basis) component 
 Architecture and Basis component 

 ความเสีย่งทางเทคนคิที่ส าคญั 

09:00 16:00 
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หลักสูตรท่ี 2 - Technical Auditing and Securing SAP  
การควบคมุความเสีย่งและการตรวจสอบระบบ SAP ซึง่เป็นระบบ ERP ที่ใช้บริหารจดัการงานธุรกิจในระดบัองค์กรขนาด
ใหญ่ในทกุภาคสว่น รวมถึงความเสีย่งและวิธีการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวข้องกบั พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลที่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 
 

เหมาะส าหรับ 

 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้บริหารความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคมุระบบสารสนเทศ 

 ผู้ดแูลระบบด้านเทคนคิและด้านธุรกิจของระบบ SAP  

 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) 
 

*หมายเหตุ   ผู้ เข้าอบรมควรมีความคุ้นเคยหรือท างานกบัระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มากอ่น 
 

วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัท่ี 1 ธ.ค.. SAP Technical Risks and Audit 

การสอบทานความเสี่ยง ความปลอดภยัและระบบการควบคุมภายในทาง
เทคนิค 

 Critical SAP Technical Audit checklist (Risk, Impact and Audit 
Guidelines) 

 General Security and Authorization concepts 

 Introduction and How-To  
 User Information System (SUIM)  
 SAP Audit information system (AIS tool) 

 SAP Security Governance policies 

 Personal Data Protection Act (PDPA) in SAP. 
 

 

  

09:00 16:00 

วนัท่ี 2 ธ.ค. SAP Audit of Core Business Modules  
การตรวจสอบในระบบงานหลกัทางธุรกิจ  
ระบบงานพัสดุ จัดซือ้ งานขาย (MM, SD) 

 MM and SD Processes Overview  

 Risk and Audit issues 

 Security and Master Data 

 Segregation of Duties (Auth / Function / TCode) 

 Configurable Controls  

 Management monitoring 

09:00 16:00 
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วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัท่ี 3 ธ.ค.. SAP Audit of Core Business Modules  

การตรวจสอบในระบบงานหลกัทางธุรกิจ  
ระบบการบัญชีการเงนิ (FI) 

 FI Processes Overview  

 Risk and Audit issues 

 Security and Master Data 

 Segregation of Duties (Auth / Function / TCode) 

 Configurable Controls  

 Period-End Closing Checklist 

 Management monitoring 

 Other topics / Case Study / Relevant Technologies on Security 
and Control 

Miscellaneous topics  
 SAP Audit Program and ICQs 

09:00 16:00 

 
 


