Security and Audit
Mission Critical
SAP Overview วันที่ 24-25 พ.ย. (Zoom)
Technical Auditing 14-17 ธ.ค. 2564
(โรงแรมแมนดาริน สามย่าน)

SAP Security and Audit Mission Critical
หลักสูตรการควบคุมความเสี่ยงและการตรวจสอบระบบ SAP
เนื่องด้วยปัญหาจากภัยคุกคามทางสารสนเทศที่เพิ่มทวีคณ
ู ในปัจจุบนั รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ถกู
ประกาศใช้ ทาให้ ระบบ SAP ซึ่งเป็ นระบบ ERP ที่มีการใช้งานแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่ทงั้ ภาครัฐและเอกชนทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทย ถูกใช้เป็ นระบบงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรและมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างมาก จากมูลค่า
มหาศาลในการลงทุน และความซับซ้อนของระบบรวมถึง และข้อจากัดทางเทคโนโลยีและบุคลากร องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในการบริหารจัดการและการตรวจสอบความเสี่ยงในระบบงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลลัพธ์ให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงถ้าไม่ได้รบั การตรวจสอบและป้องกันอย่างทันท่วงทีดงั ที่พบเจอในข่าวหรือกรณีศึกษาความเสียหายต่าง ๆ ทัง้ ใน
ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย

ภาพรวมของหลักสูตร (Summary)
เนือ้ หาหลักสูตรนีถ้ กู พัฒนาต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของระบบ SAP (SAP R3 จนถึง S/4 HANA) โดยครอบคลุมถึง
ความรูพ้ นื ้ ฐานและการทางานของระบบ SAP สถาปัตยกรรมระบบ ความเสี่ยงทางสารสนเทศ กรณีศึกษาด้านความเสียหาย และ
การตรวจสอบความเสี่ยงพืน้ ฐานทัง้ ทางเทคนิคและทางธุรกิจ ซึ่งเนือ้ หาดังกล่าวมีการจัดอบรมให้กบั องค์กรภาครัฐและเอกชน
ขนาดใหญ่ทงั้ ในต่างประเทศและประเทศไทยมามากมาย และได้รบั การยอมรับเป็ นอย่างดีถึงความทันสมัยและการนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้ อีกทัง้ ยังได้รวมเนือ้ หาด้านการบริหารจัดการระบบที่สาคัญตามมาตรฐานสากล (SAP Operational
Excellence) และการตรวจสอบลิขสิทธิ์ผใู้ ช้งานของระบบ (SAP User License Audit) ซึ่งถือเป็ นประเด็นสาคัญที่องค์กรผูใ้ ช้งาน
ระบบ SAP ทั่วโลกและหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยกาลังให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
จากผลตอบรับเป็ นอย่างดีของหลักสูตรนีใ้ นปี 2016-2020 ในปี 2021 นี้ สมาคมตรวจสอบสารสนเทศฯภาคพืน้ กรุงเทพ โดยความ
ร่วมมือกับบริษัท อินโนไวซ์เซอร์ เทค จากัด ได้จดั หลักสูตรนีข้ นึ ้ โดยมีการแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 2 ส่วนตามคาเรียกร้อง อ้างอิงจาก
รายละเอียดด้านล่างนี้ ซึ่งผูส้ นใจสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแรก SAP Overview, Security and
Risk Universe จัดแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ส่วนหลักสูตรที่สอง Technical Auditing and Securing SAP เป็ นการจัดอบรม
ที่โรงแรม
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วิทยากร
ผูบ้ รรยายเป็ นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทางานในด้านการตรวจสอบและติดตัง้ ปรับแต่งระบบ SAP ให้กบั องค์กรขนาดใหญ่ทงั้
ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชียและประเทศไทย กว่า 10 ประเทศเป็ นเวลากว่า 19 ปี และเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล รวมถึงเป็ นที่ปรึกษาและเป็ นวิทยากรบรรยายให้กบั องค์กรขนาดใหญ่ทงั้ ภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมายในต่างประเทศ
และประเทศไทย

1. คุณสิทธิชัย ชินประสิทธิ์ชัย

2. คุณรัฐธนินท์ ไตรมณีพงศ์

Certified Information System Auditor (CISA)
Certified SAP Financial Accounting Consultant
Certified SAP Authorization and Auditing
Certified SAP Material Management Consultant

เนือ้ หาหลักสูตร
เพื่อให้เนือ้ หามีความเหมาะสมกับระดับความรูใ้ นระบบ SAP ที่อาจมีแตกต่างกันไปของผูเ้ ข้าอบรม สมาคมฯ จึงได้แยกเนือ้ หา
ออกเป็ น 2 หลักสูตร เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เลือกเข้าอบรมได้ตามความต้องการและเหมาะสม

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรที่ 1: SAP Overview, Security and Risk Universe
(แบบ Online ผ่านระบบ Zoom)
(2 วัน)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรที่ 2: Technical Auditing and Securing SAP*
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2564
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
(4 วัน)
*หมายเหตุ

- สาหรับหลักสูตรที่ 1 จัดแบบ Virtual Online ผ่านระบบ Zoom โดยผู้เข้าอบรม/สัมมนาจะต้อง download โปรแกรม
Zoom จาก Download Center - Zoom (https://zoom.us/download) และติดตั้งในเครื่องโน้ตบุ้คให้เรียบร้อยก่อนเข้า
อบรม ซึ่งผูป้ ระสานงานจากสมาคมฯ จะแจ้ง Meeting ID และ Passcode ทีจ่ ะใช้เข้าห้องออนไลน์หลังจากที่ได้รบั แจ้งการชาระ
ค่าอบรม/สัมมนาเรียบร้อยแล้วด้วยเมล์เตือน (Remind Mail) ก่อนล่วงหน้า 2 วัน
- สาหรับหลักสูตรที่ 2 ผูเ้ ข้าอบรมควรมีความคุน้ เคยหรือทางานกับระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มาก่อน โดยเป็ นการจัดอบรม/
สัมมนา ที่โรงแรม
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ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม สาหรับหลักสู ตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe (Online)
•
•
•

ั
ผูร้ ว
่ มสมมนา
สำหรับสมำชิก ISACA
สำหรับสมำชิกของสมำคมทีม
่ ค
ี วำมร่วมมือกับทำง ISACA และองค์กรที่
สมัครเป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน
้ ไป
สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียม
9,630 บาท
10,700

บาท

12,840

บาท

ค่าธรรมเนียม สาหรับหลักสู ตรที่ 2 – Technical Auditing and Securing SAP
ั
ผูร้ ว
่ มสมมนา
•
•
•

สำหรับสมำชิก ISACA
สำหรับสมำชิกของสมำคมทีม
่ ค
ี วำมร่วมมือกับทำง ISACA และองค์กรที่
สมัครเป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน
้ ไป
สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียม
21,400 บาท
23,540

บาท

25,680

บาท

ค่ำธรรมเนียมข ้ำงต ้นรวมภำษีมูลค่ำเพิม
่ 7% แล ้ว
(สมำคมได ้รับกำรยกเว ้นไม่ต ้องถูกหักภำษี ณ ทีจ
่ ่ำยตำมคำสั่งกรมสรรพำกรที่ ท.ป. 4/2528 ข ้อ 12/1)

การสมัครเข้าอบรมและชาระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา
ผู ้สมัครจะต ้องลงทะเบียนออนไลน์ทำง www.isaca-bangkok.org/event และทำรำยกำรโอนเงินเพือ
่
ชำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงบัญชีธนำคำร โดยโอนเข ้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด
่ บัญชี: สมำคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
(มหำชน) สำขำเซ็นทรัลเวิลด์ หมำยเลข 247-231087-1 ชือ
สำรสนเทศ - ภำคพืน
้ กรุงเทพฯ
หลังจำกชำระเงินกรุณำแจ ้งกำรชำระเงินและส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปทีเ่ ว็บไซด์
www.isaca-bangkok.org/payment
สำหรับหลักสูตรที่ 1 ผู ้สมัครจะต ้องโอนเงินก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สำหรับหลักสูตรที่ 2 ผู ้สมัครจะต ้องโอนเงินก่อนวันที่ 9 ธ ันวาคม 2564
จำนวนเงินค่ำสัมมนำทีช
่ ำระจะต ้องเป็ นจำนวนเงินตำมทีร่ ะบุไว ้ข ้ำงต ้น โดยไม่มก
ี ำรหักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินของ
ธนำคำรหรือค่ำธรรมเนียมอืน
่ ใด ทัง้ นี้สมำคมฯ ไม่มน
ี โยบำยรับและชำระเงินในวันสัมมนำหรือภำยหลังกำรสัมมนำ
เนื่องจำกกำรสัมมนำในครัง้ นี้ จาก ัดจานวนที่ 20 ท่าน หำกมีผู ้สมัครเข ้ำมำมำกกว่ำจำนวนทีร่ ับได ้ จะให ้สิทธิผ
์ ู ้ทีส
่ ง่
หลักฐำนกำรชำระเงินเข ้ำมำก่อน
์ น
ั หมายเลข 081-840ิ คงมน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท ี่
คุณประท ักษ์ วงศส
่ ั โทรศพท์
5835 Email: conference@isaca-bangkok.org
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สถานที่จัดสัมมนา
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รำยละเอียดเนื้อหำหลักสูตร
• หลักสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe
• หลักสูตรที่ 2 - Technical Auditing and Securing SAP
หลักสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe
เป็ นหลักสูตรที่ให้ความรูพ้ นื ้ ฐานการทางานของระบบ SAP ตลอดจนส่วนประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั (SAP R/3, ECC, HANA, S/4 HANA) ความเสี่ยงทางสารสนเทศทัง้ ทางเทคนิคภายใน ความเสี่ยงทางธุรกิจ และความ
เสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงกรณีศึกษาด้านความเสียหายที่เกิดขึน้ ทั่วโลกและในประเทศไทย นอกจากนีย้ ังให้ความรู ้
พืน้ ฐานในเรื่องการบริหารจัดการระบบที่ดี (SAP Operation Excellence) รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ผใู้ ช้งาน (SAP
User License Management) เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็ นองค์ความรูท้ ี่ยังขาดแคลนอย่าง
มากในประเทศไทย

เหมาะสาหรับ
•
•
•
•

ผูบ้ ริหารองค์กรที่รบั ผิดชอบด้านการลงทุน หรือด้านการบริหารจัดการการใช้งานระบบ SAP
ผูบ้ ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูบ้ ริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูต้ รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคุมระบบสารสนเทศ
ผูด้ แู ลระบบด้านเทคนิคและด้านธุรกิจของระบบ SAP

รายละเอียดหัวข้อและตารางการฝึ กอบรม
วันที่
วันที่ 24 พ.ย
..

หัวข้อ
SAP Overview and Risk Universe
รูจ้ กั กับระบบ SAP ความเสี่ยงและงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
(วิทยากร : สิทธิชยั ชินประสิทธิ์ชยั )
• ความรูท้ ่วั ไปและวิวฒ
ั นาการของระบบ SAP (SAP R/3, ECC, HANA,
S/4 HANA) เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง, ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ i.e. SAP GRC
• ความเสี่ยงทางสารสนเทศของระบบโดยรวม (The Risk Universe of
SAP Security)
• ความเสี่ยงเชิงการบริหารจัดการ (Management Focus)
✓ Cost of a data breach
✓ SAP Cyber-Security
✓ Case Study worldwide and Thailand
✓ Responsibility and Confidence
• การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ผใู้ ช้งานระบบ (SAP User License Audit and
Optimization)

เริ่ม
09:00

จบ
16:00

หน้า 5

วันที่
หัวข้อ
วันที่ 25 พ.ย. Overview of SAP Business Core Modules
ระบบงานหลักทางธุรกิจ และสถาปั ตยกรรมพืน้ ฐานทางเทคนิคที่สาคัญใน
ระบบ SAP
• MM : Material Management
• SD : Sale and Distribution
• FI : Financial Accounting

เริ่ม
09:00

จบ
16:00

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

• ความเสี่ยงทางเทคนิคที่สาคัญ

หน้า 6

หลักสูตรที่ 2 - Technical Auditing and Securing SAP
การควบคุมความเสี่ยงและการตรวจสอบระบบ SAP ซึ่งเป็ นระบบ ERP ที่ใช้บริหารจัดการงานธุรกิจในระดับองค์กรขนาดใหญ่ใน
ทุกภาคส่วน

เหมาะสาหรับ
• ผูบ้ ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูบ้ ริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผูต้ รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคุมระบบสารสนเทศ
• ผูด้ แู ลระบบด้านเทคนิคและด้านธุรกิจของระบบ SAP
*หมายเหตุ ผูเ้ ข้าอบรมควรมีความคุน้ เคยหรือทางานกับระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มาก่อน
วันที่
วันที่ 14 ธ.ค.64

หัวข้อ

SAP Technical Risks and Audit
การสอบทานความเสี่ยง ความปลอดภัยและระบบการ
ควบคุมภายในทางเทคนิค
• Critical SAP Technical Audit checklist
(Risk, Impact and Audit Guidelines)
• General Security and Authorization concepts
• Introduction and How-To
• User Information System (SUIM)

เริ่ม
09:00
•

จบ
16:00

• SAP Audit information system (AIS tool)

• SAP Vulnerability assessment and
Penetration test tools
• SAP Security Governance policies
• การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ผใู้ ช้งานระบบ
(SAP User License Audit and Optimization)

หน้า 7

วันที่
วันที่ 15 ธ.ค.64

หัวข้อ

SAP Audit of Core Business Modules

เริ่ม
09:00

จบ
16:00

09:00

16:00

การตรวจสอบในระบบงานหลักทางธุรกิจ
ระบบงานพัสดุ จัดซือ้ (SAP MM)
• MM Processes Overview
• Risk and Audit issues
• Security and Master Data
• Segregation of Duties (Auth / Function / TCode)
• Configurable Controls
• Management monitoring

วันที่ 16 ธ.ค.64

SAP Audit of Core Business Modules
การตรวจสอบในระบบงานหลักทางธุรกิจ
ระบบงานขาย (SAP SD)
• SD Processes Overview
• Risk and Audit issues
• Security and Master Data
• Segregation of Duties (Auth / Function / TCode)
• Configurable Controls
• Management monitoring
• Logistic process integration
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วันที่
วันที่ 17 ธ.ค.64

หัวข้อ

SAP Audit of Core Business Modules

เริ่ม
09:00

จบ
16:00

การตรวจสอบในระบบงานหลักทางธุรกิจ
ระบบการบัญชีการเงิน (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
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