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หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรทีป่ระยุกตม์าจาก IT Audit Standards and Guidelines ของสมาคม ISACA  ซึง่มี
สมาชกิมากกวา่ 95,000 คนและมกีารจัดตัง้เป็น Local Chapters มากกวา่ 160 แหง่ใน 70 ประเทศทั่วโลก ISACA 

ไดร้ับการยอมรับจากวงการวชิาชพีวา่เป็นผูน้ าดา้นการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล และเป็นผูใ้หก้ารรับรองส าหรับวฒุบิัตร 

(Certificate) CISA (Certified Information Systems Auditor) ทีเ่ป็นทีรู่จั้ก
และยอมรบัจากสถาบันตา่งๆ ทั่วโลก  โดยไดน้ าเอาขอ้มูลดังกลา่วมาประยุกต์
และถ่ายทอดโดยวทิยากรของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบ

สารสนเทศ ภาคพืน้กรุงเทพฯ ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์โดยตรงในการท างาน
ดา้นตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศมานานนับ 10 ปี เพือ่ใหค้วามรูข้ัน้

พืน้ฐานในดา้นการตรวจสอบและควบคมุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยวทิยากรเป็นผูบ้รรยายที่

ไดร้ับการรับรอง (Accredited Trainer) จาก ISACA ในหลายหลักสตูร 
                                             

หลักสูตร  เตรียมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบด้ำนไอที   เหมำะ
ส ำหรับ 

 

1. ผูต้รวจสอบดา้นไอททีีเ่พิง่เริม่งงานใหมห่รอืผูต้รวจสอบทัว่ไปทีต่อ้งการจะ

พัฒนาทกัษะและความรูใ้นการตรวจสอบดา้นระบบสารสนเทศ 

2. เจา้หนา้ทีง่านดา้นไอททีีไ่ดร้ับการโยกยา้ยใหม้าเป็นผูต้รวจสอบดา้นระบบสารสนเทศ 

3. ผูป้ฏบัิตงิานดา้นการก ากับดแูล 

4. ผูป้ฏบัิตงิานดา้นความเสีย่งระบบสารสนเทศ 

5. ผูท้ีส่นใจทีต่อ้งการเพิม่พูนความรู ้ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

 



 

เนื้อหำหลักสูตร ประกอบด้วย 
 

วนัแรก Information Systems Audit Foundation & Application Controls  

• IS Environment Overview 

• IS Audit Role and Responsibilities 

• Standards for IS Auditors 

• IS Auditing Overview & Audit Approach 

• Attributes of Application Controls 

• Performing and effective review of Application Controls 

• Application Contrl 

 
วนัทีส่อง IT General Controls  

• IT Organization and Management  

• Systems Development & Change Management 

• IT Operations Management 

• Business Continuity Planning 

• Performance and Capacity Management 

• IT Facilities Management 

• Incident Management 

• Problem Management 

 
วนัทีส่าม IT Security & CAAT 

• IT Security Introduction 

• Manage Security 

• What is Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) 

• How to Use CAAT 

กำรนับจ ำนวนช่ัวโมง 
 CPE : 18 

วิทยำกร :  
                  คุณวรางคณา มุสกิะสงัข ์CISA and CRISC Accredited Trainer 
                  คุณรนิทร ์วฒักานนท ์     CISA Accredited Trainer 
                  คุณสมชยั แพทยว์บูิลย ์  CISA, CISM Accredited Trainer 

                  คุณธนกฤต ลขิติวงษ ์     Web master, ISACA – Bangkok Chapter 

                  คุณศรญิญา เป่ียมศลิป์   Senior Consultant and Corporate Leadership trainer, APM Group Solutions Co., Ltd.           
คุณณฐั สงิหลกะ            IT Audit Manager ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั   

ค่ำธรรมเนียม : 
ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม  

• สมาชกิของสมาคม ISACA 
 
     10,700 บาท 

• สมาชกิของสมาคมทีม่คีวามร่วมมอืกับ ISACA และองคก์รทีส่มัคร
เป็นกลุ่มตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

 
11,770 บาท 

• บุคคลทั่วไป 
 

12,840 บาท 
 

ร   ข้ ง ้ รว ภ ษี  ู  ่ พิ  แ ้ว 
(สมาคมไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามค าส ัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1 และอตัราคา่

สมัมนานีไ้ดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่แลว้) 
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมัน่  โทรศัพทห์มายเลข 081-840-5835                

Email: conference@isaca-bangkok.org 

mailto:conference@isaca-bangkok.org


 
 

กำรสมัครเข้ำอบรมและช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำสัมมนำ  

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่ช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัล

เวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้กรุงเทพฯ  

 

หลังจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์  
www.isaca-bangkok.org/payment 

 
ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่8 ตุลาคม 2564 จ านวนเงนิค่าสัมมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไม่มี

การหักค่าธรรมเนียมการโอนเงนิของธนาคารหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใด ทัง้นี้สมาคมฯ ไม่มนีโยบายรับและช าระเงนิในวันสัมมนาหรอื
ภายหลังการสัมมนา  

 

เนื่องจากการสัมมนาในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกว่าจ านวนทีรั่บได ้จะใหส้ทิธิผ์ูท้ีส่ง่หลักฐานการ
ช าระเงนิเขา้มากอ่น  

 

           

สถำนที่จัดสัมมนำ  
 
จดัที ่โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น 
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