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ปั จจุบัน การวิเคราะห์ข ้อมูล (Data Analytics) เป็ นเรือ
่ งทีถ
่ ก
ู กล่าวถึงอย่างกว ้างขวาง เนือ
่ งจากเป็ นการนา
้
ข ้อมูลทีม
่ ม
ี จ
ี านวนมหาศาล ทีม
่ ห
ี ลากหลายรูปแบบอยูใ่ นระบบ มาเป็ นสารสนเทศทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า มาใชประโยชน์
ิ ใจของผู ้บริหารหรือ
ในเชงิ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเพือ
่ สนั บสนุนการวางแผนในเชงิ กลยุทธ์ ในการตัดสน
ิ ธิผล เนือ
้
เจ ้าของข ้อมูลได ้อย่างมีประสท
่ งด ้วยต ้องใชเวลาอย่
างรวดเร็ว และต ้องมีวธิ ท
ี ช
ี่ ว่ ยวิเคราะห์ในการ
ิ ใจของผู ้บริหารหรือเจ ้าของข ้อมูล
จาแนกกลุม
่ เพือ
่ ประกอบการตัดสน

แต่ในอีกแง่มม
ุ หนึง่ ซงึ่ ยังไม่มผ
ี ู้

้
กล่าวถึงมากนัก นั่นคือ การวิเคราะห์ข ้อมูลเชงิ ลึกเพือ
่ ใชในการตรวจสอบ
ดังนัน
้ หลักสูตรนีจ
้ ะให ้ผู ้เข ้า
ั มนาได ้รับความรู ้และความเข ้าใจตัง้ แต่พน
้ อ
สม
ื้ ฐานจนไปถึงการวิเคราะห์ข ้อมูลเชงิ ลึกทีใ่ ชเครื
่ งมือที่
้
สามารถวิเคราะห์เชงิ ลึกโดยใชเทคนิ
ค Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตซงึ่ จะทาให ้ผู ้ตรวจสอบได ้มุมมองการตรวจสอบแบบใหม่

ได ้แก่การคาดการณ์ไป

ข ้างหน ้ามากกว่าการตรวจสอบข ้อมูลในอดีตเหมือนทีผ
่ า่ นๆมา

หลักสูตรการวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชิงลึกสาหรับผูต
้ รวจสอบ

เหมาะสาหรับ

 ผู ้ปฏิบัตงิ าน/ผู ้บริหารด ้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทัง้ ภายในและภายนอก) ทีม
่ ี
ประสบการณ์การทางานด ้านนีม
้ าแล ้วอย่างน ้อย 2 ปี ขน
ึ้ ไป
ี่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู ้ปฏิบัตงิ าน/ผู ้บริหารด ้านบริหารความเสย
 ผู ้ปฏิบัตงิ าน/ผู ้บริหารด ้านการกากับดูแลเทคโนโลยีสารสนทศ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด ้วย
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)

หล ักสูตร
การวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชงิ ลึก
สาหร ับผูต
้ รวจสอบ
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

วันทีจ่ ดั สัมมนา
สถานที่
CPE ทีไ่ ด้ร ับ

ศุกร์-เสาร์ 24-25 ธันวาคม 2564 (2 วัน)
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
12 หน่วย

วิทยากร
1. คุณจันทร์เพ็ญ กสิกจิ นาชัย
2. คุณรินทร์ วัฒกานนท์

Director-IT Audit, Mazars Ltd.
VP – Risk Management, SCB Securities co,. Ltd

หล ักสูตร
การวิเคราะห์ขอ
้ มูลเชงิ ลึก
สาหร ับผูต
้ รวจสอบ
ค่าสัมมนา
ั
ผูส
้ ม ัครเข้าร่วมสมมนา
ิ ของ ISACA
สมาชก
ิ ITSMF, IIAT และกลุม
สมาชก
่ บุคคลจากองค์กร
เดียวกันตัง้ แต่ 3 คนขึน
้ ไป
บุคคลทั่วไป
*รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% แล้ว

อ ัตรา
ค่าธรรมเนียม*
9,630.10,700.12,840.-

(สมาคมได ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข ้อ 12/1)

การลงทะเบียน:
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.isaca-bangkok.org/EVENT และชาระเงินภายในวันที่ 15 ธ ันวาคม
2564
ั
วิธก
ี ารชาระค่าสมมนา:
โอนเข ้าบัญชเี งินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)
สาขาเซ็นทร ัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1
ื่ บัญช:ี สมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพืน
ชอ
้ กรุงเทพ
หลังจากชาระเงินกรุณาอีเมล์หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปยัง
www.isaca-bangkok.org/payment
ั มนา
หมายเหตุ: สมาคมฯ ไม่มน
ี โยบายรับชาระค่าอบรมภายในวันหรือภายหลังการสม
์ น
ั หมายเลข 081-840-5835
ิ คงมน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทค
ี่ ณ
ุ ประท ักษ์ วงศส
่ ั โทรศพท์

เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดังต่อไปนี้
1. จากัดเพียง 20 คนต่อหลักสูตร
ั มนา นั่งเพียงโต๊ะละ 1 ท่านเพือ
2. จัดให ้ผู ้เข ้าอบรม/สม
่ รักษาระยะห่างทางสงั คม
(Social Distancing)
ั มนา ทุกท่าน ทุกวัน ก่อนเข ้าห ้องอบรม/สม
ั มนา
3. มีการวัดอุณหภูมผ
ิ ู ้เข ้าอบรม/สม
ั มนาต ้องสวมหน ้ากากอนามัย กรณีมภ
4. ผู ้เข ้าอบรม/สม
ี าวการณ์กอ
่ นลงทะเบียน
ั มนา ได ้แก่
ต่อไปนี้ กรุณางดลงทะเบียนเข ้าสม
ั มนานัน
- ในชว่ ง 14 วันทีผ
่ า่ นมา ก่อนมาอบรม/สม
้ มีประวัตก
ิ ารเดินทางไปยัง หรือ
ั มนา
มาจากต่างประเทศหรือไม่ ถ ้ามี กรุณางดลงทะเบียนเข ้าร่วมอบรม/สม
- มีอาการไอ / เจ็บคอ / มีน้ ามูก / ไม่ได ้กลิน
่ / ไม่รับรู ้รส หรือไม่
ั
ี่ ง
** ในกรณีทผ
ี่ เู ้ ข้าอบรม/สมมนา
มีไข้ ตงแต่
ั้
37.5 C หรือมีอาการเสย
ั
สมาคมฯ ต้องขอให้บค
ุ คลนนงดเข้
ั้
าห้องอบรมสมมนา
/ตงแต่
ั้
จด
ุ ทีล
่ งทะเบียน
ก่อนเข้าห้องท ันที

แผนที่สถานที่จดั สัมมนา
โรงแรมแมนดาริน สามย่ าน

https://g.page/mandarinhotelbkk?share

