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SAP Security and Audit Mission Critical 
หลักสูตรการควบคุมความเสี่ยงและการตรวจสอบระบบ SAP  
เนื่องดว้ยปัญหาจากภยัคกุคามทางสารสนเทศที่เพ่ิมทวีคณูในปัจจุบนั รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที่ถกู
ประกาศใช ้ท าให ้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่มีการใชง้านแพรห่ลายในองคก์รขนาดใหญ่ทัง้ภาครฐัและเอกชนทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทย ถกูใชเ้ป็นระบบงานหลกัที่ช่วยขบัเคล่ือนองคก์รและมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก จากมลูค่า
มหาศาลในการลงทนุ และความซบัซอ้นของระบบรวมถึง และขอ้จ ากดัทางเทคโนโลยีและบุคลากร องคก์รต่าง ๆ จึงตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายในการบริหารจดัการและการตรวจสอบความเส่ียงในระบบงานดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลลพัธ์ใหเ้กิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงถา้ไม่ไดร้บัการตรวจสอบและป้องกนัอย่างทนัท่วงทีดงัที่พบเจอในข่าวหรือกรณีศึกษาความเสียหายต่าง ๆ ทัง้ใน
ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย 

 
ภาพรวมของหลักสูตร (Summary)  
เนือ้หาหลกัสตูรนีถ้กูพฒันาต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปของระบบ SAP (SAP R3 จนถึง S/4 HANA) โดยครอบคลมุถึง
ความรูพื้น้ฐานและการท างานของระบบ SAP สถาปัตยกรรมระบบ ความเส่ียงทางสารสนเทศ กรณีศึกษาดา้นความเสียหาย และ
การตรวจสอบความเส่ียงพืน้ฐานทัง้ทางเทคนิคและทางธุรกิจ ซึ่งเนือ้หาดงักล่าวมีการจดัอบรมใหก้บัองคก์รภาครฐัและเอกชน
ขนาดใหญ่ทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทยมามากมาย และไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างดีถึงความทนัสมยัและการน าไป
ประยกุตใ์ชง้านได ้อีกทัง้ยงัไดร้วมเนือ้หาดา้นการบริหารจดัการระบบที่ส าคญัตามมาตรฐานสากล (SAP Operational 
Excellence) และการตรวจสอบลิขสิทธ์ิผูใ้ชง้านของระบบ (SAP User License Audit) ซึ่งถอืเป็นประเด็นส าคัญที่องคก์รผูใ้ชง้าน
ระบบ SAP ทั่วโลกและหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยก าลงัใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 

 
จากผลตอบรบัเป็นอย่างดีของหลกัสตูรนีใ้นปี 2016-2020 ในปี 2021 นี ้สมาคมตรวจสอบสารสนเทศฯภาคพืน้กรุงเทพ โดยความ
รว่มมือกบับริษัท อินโนไวซเ์ซอร ์เทค จ ากดั ไดจ้ดัหลกัสูตรนีขึ้น้โดยมีการแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วนตามค าเรียกรอ้ง อา้งอิงจาก
รายละเอียดดา้นล่างนี ้ซึ่งผูส้นใจสามารถเลือกลงทะเบียนไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งหลกัสตูรแรก SAP Overview, Security and 
Risk Universe จดัแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ส่วนหลกัสตูรที่สอง Technical Auditing and Securing SAP เป็นการจดัอบรม
ที่โรงแรม  
  

         Security and Audit 
           Mission Critical 

SAP Overview วนัที ่24-25 พ.ย. (Zoom) 
Technical Auditing 14-17 ธ.ค. 2564 

(โรงแรมแมนดารนิ สามย่าน) 
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ผูบ้รรยายเป็นที่ปรกึษาที่มีประสบการณก์ารท างานในดา้นการตรวจสอบและติดตัง้ปรบัแต่งระบบ SAP ใหก้บัองคก์รขนาดใหญ่ทัง้
ในทวีปยโุรป อเมริกา เอเชียและประเทศไทย กว่า 10 ประเทศเป็นเวลากว่า 19 ปี และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่ไดร้บัการยอมรบัในระดับ
สากล รวมถึงเป็นที่ปรกึษาและเป็นวิทยากรบรรยายใหก้บัองคก์รขนาดใหญ่ทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างๆ มากมายในต่างประเทศ
และประเทศไทย 

 
1. คุณสิทธิชัย ชินประสิทธ์ิชัย Certified Information System Auditor (CISA) 

Certified SAP Financial Accounting Consultant 
Certified SAP Authorization and Auditing 

2. คุณรัฐธนินท ์ไตรมณพีงศ ์ Certified SAP Material Management Consultant 
 

 
 

เพ่ือใหเ้นือ้หามีความเหมาะสมกบัระดับความรูใ้นระบบ SAP ที่อาจมีแตกต่างกนัไปของผูเ้ขา้อบรม สมาคมฯ จึงไดแ้ยกเนือ้หา
ออกเป็น 2 หลกัสตูร  เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ลือกเขา้อบรมไดต้ามความตอ้งการและเหมาะสม 
 

วนัท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 
(2 วนั) 

หลักสูตรที่ 1: SAP Overview, Security and Risk Universe 
(แบบ Online ผ่านระบบ Zoom)  
คลิกเพื่อดรูายละเอียด 

วนัท่ี 14-17 ธันวาคม 2564 
(4 วนั) 

หลักสูตรที่ 2: Technical Auditing and Securing SAP* 
คลิกเพื่อดรูายละเอียด 

 
*หมายเหตุ    
- ส าหรบัหลกัสตูรที่ 1 จัดแบบ Virtual Online ผา่นระบบ Zoom โดยผู้เข้าอบรม/สัมมนาจะต้อง download โปรแกรม 

Zoom จาก Download Center - Zoom (https://zoom.us/download) และติดต้ังในเคร่ืองโน้ตบุ้คให้เรียบร้อยก่อนเข้า
อบรม ซึ่งผูป้ระสานงานจากสมาคมฯ จะแจง้ Meeting ID และ Passcode ทีจ่ะใชเ้ขา้หอ้งออนไลนห์ลงัจากที่ไดร้บัแจง้การช าระ
ค่าอบรม/สมัมนาเรียบรอ้ยแลว้ดว้ยเมลเ์ตือน (Remind Mail) ก่อนล่วงหนา้ 2 วนั 
- ส าหรบัหลกัสตูรที่ 2 ผูเ้ขา้อบรมควรมีความคุน้เคยหรือท างานกบัระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มาก่อน โดยเป็นการจดัอบรม/
สมัมนา ที่โรงแรม 
  

วิทยากร 
 

เนือ้หาหลักสูตร 
 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
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ค่าธรรมเนียม ส าหรับหลักสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe (Online) 
ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม 

• ส ำหรับสมำชกิ ISACA       9,630 บาท 

• ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกับทำง ISACA และองคก์รที่

สมัครเป็นกลุ่มตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
10,700 บาท 

• ส ำหรับบุคคลทั่วไป 12,840 บาท 

 

ค่าธรรมเนียม ส าหรับหลักสูตรที่ 2 – Technical Auditing and Securing SAP 
 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม 

• ส ำหรับสมำชกิ ISACA      21,400 บาท 

• ส ำหรับสมำชกิของสมำคมทีม่คีวำมร่วมมอืกับทำง ISACA และองคก์รที่

สมัครเป็นกลุ่มตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
23,540 บาท 

• ส ำหรับบุคคลทั่วไป 25,680 บาท 

 

ค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% แลว้ 
 
(สมำคมไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งถูกหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำส่ังกรมสรรพำกรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1) 
 

 

 
 

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทำง www.isaca-bangkok.org/event และท ำรำยกำรโอนเงนิเพือ่
ช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงบัญชธีนำคำร โดยโอนเขำ้บัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์ธนำคำรไทยพำณิชยจ์ ำกัด 

(มหำชน)  สำขำเซ็นทรัลเวลิด ์ หมำยเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมำคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ
สำรสนเทศ  - ภำคพืน้กรุงเทพฯ  

 

หลังจำกช ำระเงนิกรุณำแจง้กำรช ำระเงนิและสง่หลักฐำนกำรโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 

www.isaca-bangkok.org/payment 
 

ส ำหรับหลักสตูรที ่1 ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่19 พฤศจกิายน 2564   

ส ำหรับหลักสตูรที ่2 ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่9 ธนัวาคม 2564   
จ ำนวนเงนิค่ำสัมมนำทีช่ ำระจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงนิตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ โดยไม่มกีำรหักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิของ
ธนำคำรหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ใด ทัง้นี้สมำคมฯ ไม่มนีโยบำยรับและช ำระเงนิในวันสัมมนำหรอืภำยหลังกำรสัมมนำ  

 

เนื่องจำกกำรสัมมนำในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่20 ทา่น หำกมผีูส้มัครเขำ้มำมำกกว่ำจ ำนวนทีรั่บได ้จะใหส้ทิธิผ์ูท้ีส่ง่
หลักฐำนกำรช ำระเงนิเขำ้มำกอ่น  
 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่  คุณประทกัษ ์ วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-

5835   Email: conference@isaca-bangkok.org 
 

 

 

  

ค่าธรรมเนียม 

การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา 

http://www.isaca-bangkok.org/event
file://///psf/Home/OneDrive/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/SAP/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
mailto:conference@isaca-bangkok.org
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สถานที่จัดสัมมนา 
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รำยละเอยีดเนื้อหำหลักสตูร 
• หลักสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe  

• หลักสูตรที่ 2 - Technical Auditing and Securing SAP  

 
หลักสูตรที่ 1 - SAP Overview, Security and Risk Universe  
เป็นหลกัสตูรที่ใหค้วามรูพื้น้ฐานการท างานของระบบ SAP ตลอดจนส่วนประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั (SAP R/3, ECC, HANA, S/4 HANA) ความเส่ียงทางสารสนเทศทัง้ทางเทคนิคภายใน ความเส่ียงทางธุรกิจ และความ
เส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร ์รวมถึงกรณีศึกษาดา้นความเสียหายที่เกิดขึน้ทั่วโลกและในประเทศไทย นอกจากนีย้ังใหค้วามรู ้
พืน้ฐานในเร่ืองการบริหารจดัการระบบที่ดี (SAP Operation Excellence) รวมถึงการบริหารจดัการขอ้มลูลิขสิทธ์ิผูใ้ชง้าน (SAP 
User License Management) เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคมุตน้ทนุและลดค่าใชจ้่าย ซึ่งเป็นองคค์วามรูท้ี่ยังขาดแคลนอย่าง
มากในประเทศไทย 

 
เหมาะส าหรับ 

• ผูบ้ริหารองคก์รที่รบัผิดชอบดา้นการลงทนุ หรือดา้นการบริหารจดัการการใชง้านระบบ SAP 

• ผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูบ้ริหารความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคุมระบบสารสนเทศ 

• ผูด้แูลระบบดา้นเทคนิคและดา้นธุรกิจของระบบ SAP  
 

รายละเอียดหัวข้อและตารางการฝึกอบรม 
วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 

วนัที่ 24 พ.ย
.. 

SAP Overview and Risk Universe 
รูจ้กักบัระบบ SAP ความเส่ียงและงานตรวจสอบที่เกี่ยวขอ้ง 
(วิทยากร : สิทธิชยั ชินประสิทธ์ิชยั) 

• ความรูท้ั่วไปและวิวฒันาการของระบบ SAP (SAP R/3, ECC, HANA, 
S/4 HANA) เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวขอ้ง,  ผลิตภณัฑท์ี่
เกี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบ i.e. SAP GRC 

• ความเส่ียงทางสารสนเทศของระบบโดยรวม  (The Risk Universe of 
SAP Security) 

• ความเส่ียงเชิงการบริหารจดัการ (Management Focus) 
✓ Cost of a data breach  
✓ SAP Cyber-Security 
✓ Case Study worldwide and Thailand 
✓ Responsibility and Confidence 

• การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ (SAP User License Audit and 
Optimization) 

09:00 16:00 
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วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัที่ 25 พ.ย. Overview of SAP Business Core Modules  

ระบบงานหลักทางธุรกิจ และสถาปัตยกรรมพืน้ฐานทางเทคนิคที่ส าคญัใน
ระบบ SAP 

• MM : Material Management 

• SD : Sale and Distribution 

• FI : Financial Accounting 
 

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

• ความเส่ียงทางเทคนิคที่ส าคญั 

09:00 16:00 
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หลักสูตรที่ 2 - Technical Auditing and Securing SAP  
การควบคุมความเส่ียงและการตรวจสอบระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่ใชบ้ริหารจดัการงานธุรกิจในระดบัองคก์รขนาดใหญ่ใน
ทกุภาคส่วน  
 

เหมาะส าหรับ 

• ผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูบ้ริหารความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือควบคมุระบบสารสนเทศ 

• ผูด้แูลระบบดา้นเทคนิคและดา้นธุรกิจของระบบ SAP  
*หมายเหตุ   ผูเ้ขา้อบรมควรมีความคุน้เคยหรือท างานกบัระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่น ๆ มาก่อน 
 
 

วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัที่ 14 ธ.ค.64 SAP Technical Risks and Audit 

การสอบทานความเส่ียง ความปลอดภัยและระบบการ
ควบคุมภายในทางเทคนคิ 

• Critical SAP Technical Audit checklist                
(Risk, Impact and Audit Guidelines) 

• General Security and Authorization concepts 

• Introduction and How-To  

• User Information System (SUIM)  

• SAP Audit information system (AIS tool) 

• SAP Vulnerability assessment and             
Penetration test tools 

• SAP Security Governance policies 

• การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 
             (SAP User License Audit and Optimization) 
 

 

•  

09:00 16:00 



 

       หนา้ 8  

วันที่ หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัที่ 15 ธ.ค.64 SAP Audit of Core Business Modules  

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 

09:00 16:00  

วนัที่ 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 หัวข้อ เร่ิม จบ 
วนัที่ 17 ธ.ค.64 SAP Audit of Core Business Modules  

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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