
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจบุัน การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) เป็นเรือ่งทีถ่กูกลา่วถงึอยา่งกวา้งขวาง เนือ่งจากเป็นการน า

ขอ้มลูทีม่มีจี านวนมหาศาล ทีม่หีลากหลายรปูแบบอยูใ่นระบบ มาเป็นสารสนเทศทีม่คีณุคา่ มาใชป้ระโยชน์

ในเชงิวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และเพือ่สนับสนุนการวางแผนในเชงิกลยทุธ ์ในการตัดสนิใจของผูบ้รหิารหรอื

เจา้ของขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เนือ่งดว้ยตอ้งใชเ้วลาอยา่งรวดเร็ว และตอ้งมวีธิทีีช่ว่ยวเิคราะหใ์นการ

จ าแนกกลุม่เพือ่ประกอบการตัดสนิใจของผูบ้รหิารหรอืเจา้ของขอ้มลู แตใ่นอกีแงม่มุหนึง่ซ ึง่ยังไมม่ผีู ้

กลา่วถงึมากนัก น่ันคอื การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ ดังนัน้ หลักสตูรนีจ้ะใหผู้เ้ขา้

สมัมนาไดรั้บความรูแ้ละความเขา้ใจตัง้แตพ่ืน้ฐานจนไปถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึทีใ่ชเ้ครือ่งมอืที่

สามารถวเิคราะหเ์ชงิลกึโดยใชเ้ทคนคิ Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการคาดการณ์

เหตกุารณ์ในอนาคตซึง่จะท าใหผู้ต้รวจสอบไดม้มุมองการตรวจสอบแบบใหม ่ ไดแ้กก่ารคาดการณ์ไป

ขา้งหนา้มากกวา่การตรวจสอบขอ้มลูในอดตีเหมอืนทีผ่า่นๆมา  

 

หลกัสูตรการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิลกึส าหรบัผูต้รวจสอบ   เหมาะส าหรับ 

 ผูป้ฏบิัตงิาน/ผูบ้รหิารดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ทัง้ภายในและภายนอก) ทีม่ี
ประสบการณก์ารท างานดา้นนีม้าแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปีขึน้ไป  

 ผูป้ฏบิัตงิาน/ผูบ้รหิารดา้นบรหิารความเสีย่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูป้ฏบิัตงิาน/ผูบ้รหิารดา้นการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนทศ 

 

เน้ือหาหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
Day 1 What is the data analytics?  

 
1. Data analytics evolution 

1.1 Database, data warehouse, data mining, predictive analytics  
1.2 Big data concept 
1.3 Supporting software/tools 

 

2. Data analytics standard (CRISP-DM) 
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3. Data analytics roles and responsibilities 
 

 

4. Introduction to the predictive analytics 
4.1 Artificial intelligence, machine learning, deep learning 
4.2 Rule-based VS. Machine learning 
4.3 Machine learning types, models, and real-life applications (Supervised learning 

VS. Unsupervised learning) 
 

5. Data analytics tools comparison (Programing VS. Analytics software). How to choose 
the tool for auditors? 
 

6. How to apply the advanced data analytics to our audit work 
6.1 Current picture of the audit data analysis 
6.2 Moving forward to the audit data analytics 

 

7. Workshop: Understanding your data 
 
 

 
Day 2 Getting to know Advanced data analytics tools 

 
 

8. Introduction to RapidMiner (Workshop with RapidMiner Studio)  
8.1 Data preparation 
8.2 Supervised learning VS. Unsupervised learning algorithms 
8.3 Results interpretation 

 
9. Machine learning evolution: Auto ML feature 

 
10. Other data analytics tools and techniques 

 

 วนัทีจ่ดัสมัมนา    ศกุร ์เสาร ์23-24 เมษายน 2564  (2 วนั)                                        

สถานที ่     โรงแรมซนีทิ สขุมุวทิ 3 ซอยนานา 
CPE ทีไ่ดร้บั      12 หน่วย 

 

วทิยากร 

1. คณุจันทรเ์พ็ญ กสกิจิน าชยั Director-IT Audit, Mazars Ltd. 
2. คณุรนิทร ์วฒักานนท ์            VP – Risk Management, SCB Securities co,. Ltd 

  

หลกัสูตร 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 

ส าหรบัผูต้รวจสอบ 
 
 



 
 

 

คา่สมัมนา  

 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัรา

คา่ธรรมเนยีม* 

สมาชกิของ ISACA  9,630.- 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจากองคก์ร
เดยีวกันตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 

10,700.- 

บคุคลท่ัวไป 12,840.- 

*รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 
การลงทะเบยีน: 
ลงทะเบยีนออนไลน ์ที ่http://www.isaca-bangkok.org/EVENT   
วธิกีารช าระคา่สมัมนา:   
โอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากัด (มหาชน)   
สาขาเซ็นทรลัเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1    
ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพ 
หลังจากช าระเงนิกรณุาอเีมลห์ลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปยัง  
www.isaca-bangkok.org/payment  
 
หมายเหต:ุ สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรับช าระคา่อบรมภายในวนัหรอืภายหลังการสมัมนา 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดท้ีค่ณุประทกัษ ์วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-5835   

 
เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 มมีาตรการดงัตอ่ไปนี ้

1. จ ากดัเพยีง 20 คนตอ่หลกัสตูร 
2. จัดใหผู้เ้ขา้อบรม/สมัมนา น่ังเพยีงโตะ๊ละ 1 ทา่นเพือ่รักษาระยะหา่งทางสงัคม 

(Social Distancing) 
3. มกีารวดัอณุหภมูผิูเ้ขา้อบรม/สมัมนา ทกุทา่น ทกุวัน กอ่นเขา้หอ้งอบรม/สมัมนา  
4. ผูเ้ขา้อบรม/สมัมนาตอ้งสวมหนา้กากอนามยั  กรณมีภีาวการณก์อ่นลงทะเบยีน

ตอ่ไปนี ้กรณุางดลงทะเบยีนเขา้สมัมนา ไดแ้ก ่
     - ในชว่ง 14 วันทีผ่า่นมา กอ่นมาอบรม/สมัมนานัน้ มปีระวัตกิารเดนิทางไปยัง หรอื

มาจากตา่งประเทศหรอืไม ่ถา้ม ีกรณุางดลงทะเบยีนเขา้รว่มอบรม/สมัมนา 
     -  มอีาการไอ / เจ็บคอ / มนี ้ามกู / ไมไ่ดก้ลิน่ / ไมร่บัรูร้ส หรอืไม ่
 
** ในกรณีทีผู่เ้ขา้อบรม/สมัมนา มไีข ้ต ัง้แต ่37.5 C หรอืมอีาการเสีย่ง   
สมาคมฯ ตอ้งขอใหบ้คุคลน ัน้งดเขา้หอ้งอบรม /สมัมนา ต ัง้แตจ่ดุทีล่งทะเบยีน
กอ่นเขา้หอ้งทนัท ี

 

หลกัสูตร 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 

ส าหรบัผูต้รวจสอบ 
 
 

http://www.isaca-bangkok.org/EVENT
https://d.docs.live.net/d14f35a3f609eb32/ISACA-Bangkok/course/Intro%20to%20IT%20audit/2019/www.isaca-bangkok.org/payment


 

แผนที่สถานที่จดัสัมมนา 
โรงแรมซีนิท ซอยนานา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://g.page/zenith-hotel?share 


