หลักสู ตร
เตรียมพร้ อมสำหรับกำรตรวจสอบด้ ำนไอที
Introduction to IT Audit
Course
วันที่ 14 – 16 ตุลำคม 2564
จัดอบรมแบบ Online ผ่ำน Zoom

หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรทีป
่ ระยุกต์มาจาก IT Audit Standards and Guidelines ของสมาคม ISACA ซึง่ มี
สมาชิกมากกว่า 95,000 คนและมีการจัดตัง้ เป็ น Local Chapters มากกว่า 160 แห่งใน 70 ประเทศทั่วโลก ISACA
ได ้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพว่าเป็ นผู ้นาด ้านการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล
และเป็ นผู ้ให ้การรับรองสาหรับวุฒบ
ิ ัตร
(Certificate) CISA (Certified Information Systems Auditor) ทีเ่ ป็ นทีร่ ู ้จัก
และยอมรับจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก โดยได ้นาเอาข ้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์
และถ่ายทอดโดยวิทยากรของสมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศ ภาคพืน
้ กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นผู ้ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์โดยตรงในการทางาน
ด ้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศมานานนับ 10 ปี เพือ
่ ให ้ความรู ้ขัน
้
พืน
้ ฐานในด ้านการตรวจสอบและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของระบบ
โดยวิทยากรเป็ นผู ้บรรยายที่
ได ้รับการรับรอง (Accredited Trainer) จาก ISACA ในหลายหลักสูตร

หลักสู ตร เตรียมพร้ อมสำหรับกำรตรวจสอบด้ำนไอที เหมำะ
สำหรับ
1. ผู ้ตรวจสอบด ้านไอทีทเี่ พิง่ เริม
่ งงานใหม่หรือผู ้ตรวจสอบทัว่ ไปทีต
่ ้องการจะ
พัฒนาทักษะและความรู ้ในการตรวจสอบด ้านระบบสารสนเทศ
2. เจ ้าหน ้าทีง่ านด ้านไอทีทไี่ ด ้รับการโยกย ้ายให ้มาเป็ นผู ้ตรวจสอบด ้านระบบสารสนเทศ
3. ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านการกากับดูแล
่ งระบบสารสนเทศ
4. ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านความเสีย
5. ผู ้ทีส
่ นใจทีต
่ ้องการเพิม
่ พูนความรู ้ ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

เนื้อหำหลักสู ตร ประกอบด้วย
ว ันแรก 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

ว ันทีส
่ อง 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

ว ันทีส
่ าม IT Security & CAAT
•

IT Security Introduction

•

Manage Security

•

What is Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)

•

How to Use CAAT

กำรนับจำนวนชั่วโมง
CPE : 18

วิทยำกร :
ั CISA and CRISC Accredited Trainer
ิ ะสงข์
คุณวรางคณา มุสก
คุณรินทร์ ว ัฒกานนท์
CISA Accredited Trainer
ั แพทย์วบ
คุณสมชย
ิ ูลย์ CISA, CISM Accredited Trainer
คุณธนกฤต ลิขต
ิ วงษ์
Web master, ISACA – Bangkok Chapter
คุณณัฐ สิงหลกะ
IT Audit Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จาก ัด

ค่ำธรรมเนียม :
ั
ผูร้ ว
่ มสมมนา

ค่าธรรมเนียม

•

สมาชิกของสมาคม ISACA

10,700 บาท

•

สมาชิกของสมาคมทีม
่ ค
ี วามร่วมมือกับ ISACA และองค์กรทีส
่ มัคร
เป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน
้ ไป

11,770 บาท

•

บุคคลทั่วไป

12,840 บาท

ราคาข้างต้นรวมภาษี มลู ค่าเพิม
่ แล้ว

(สมาคมได้ร ับการยกเว้นไม่ตอ
้ งถูกห ักภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ยตามคาสง่ ั กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1 และอ ัตราค่า
ั
สมมนานี
ไ้ ด้รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ แล้ว)
ิ คงมัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ คุณประทักษ์ วงศ์สน
่ โทรศัพท์หมายเลข 081-840-5835
Email: conference@isaca-bangkok.org

กำรสมัครเข้ำอบรมและชำระค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำสัมมนำ
ผู ้สมัครจะต ้องลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และทารายการโอนเงินเพือ
่ ชาระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยโอนเข ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล
่ บัญชี: สมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพืน
เวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ
้ กรุงเทพฯ
หลังจากชาระเงินกรุณาแจ ้งการชาระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปทีเ่ ว็บไซด์
www.isaca-bangkok.org/payment
ผู ้สมัครจะต ้องโอนเงินก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จานวนเงินค่าสัมมนาทีช
่ าระจะต ้องเป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น โดยไม่มี
การหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอืน
่ ใด ทัง้ นี้สมาคมฯ ไม่มน
ี โยบายรับและชาระเงินในวันสัมมนาหรือ
ภายหลังการสัมมนา
เนื่องจากการสัมมนาในครัง้ นี้ จาก ัดจานวนที่ 20 ท่าน หากมีผู ้สมัครเข ้ามามากกว่าจานวนทีร่ ับได ้ จะให ้สิทธิผ
์ ู ้ทีส
่ ง่ หลักฐานการ
ชาระเงินเข ้ามาก่อน

กำรจัดอบรม/สัมมนำ
ั
จ ัดแบบ Virtual Online ผ่านระบบ Zoom โดยผูเ้ ข้าอบรม/สมมนาจะต้
อง download โปรแกรม Zoom จาก

Download Center - Zoom (https://zoom.us/download) และติดตงในเครื
ั้
อ
่ งโน้ตบุค
้ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าอบรม
ซึง่ ผูป
้ ระสานงานจากสมาคมฯ จะแจ้ง Meeting ID และ Passcode ทีจ
่ ะใชเ้ ข้าห้องออนไลน์หล ังจากทีไ่ ด้ร ับแจ้ง
ั
การชาระค่าอบรม/สมมนาเรี
ยบร้อยแล้วด้วยเมล์เตือน (Remind Mail) ก่อนล่วงหน้า 2 ว ัน

