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Becoming ISACA-certified doesn’t just say you’re
well read or well connected. It announces that you
have the expertise and insight to speak with
authority. The credibility that it adds lets you create
value for your enterprise. Your ISACA certifications
are more than just credentials, they are platforms that
can elevate your career.

Conduct in Thai

Course Objectives:
•To successful completion of the CISA examination
•To learn how to provide information systems (IS) audit services
in accordance with IS audit standards, guidelines and best
practices to assist the organization in ensuring that its information
technology and business systems are protected and controlled.
•Adherence to the Code of Professional Ethics
•Adherence to the continuing professional education program

Target Group
•CISA Candidate
•IT Auditor
•IT Security Officers
•Information Security Consultant
•Information Security Professionals
•Assurance and Compliance Professionals
•IT Professional

5-6, 12-13 and 19 Nov 2016
( Sat/Sun 5 Days)
Location : Ariston Hotel
(Maximum 3 minutes walk to
Phromphong BTS station)
www.isaca-bangkok.org/event

Course Prerequisite:
•Read Review manual before enter class

ค่ าสั มมนา
CISA Examination Preparation Program

ผู้สมัครสอบรอบปั จจุบัน

สมาชิก ISACA, IIAT, ITSMF

บุคคลทั่วไป

ผู้เข้ าอบรมใหม่

7,000

12,000

16,000

สําหรั บท่ านที่เคยเข้ าอบรมมาแล้ ว

4,000

-

-

(หมายเหตุ: ราคาค่ าสัมมนาไม่ รวม CISA Review Manual และเอกสารประกอบการสัมมนาจะส่ งให้ ท่านในรูปแฟ้ มข้ อมูล
.pdf ทางอีเมล์ 3 วันก่ อนวันอบรม เพือ่ ลดการใช้ กระดาษ )
หลังจากท่ านลงทะเบียนแล้ ว กรุณาโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํ กัด (มหาชน) สํานักรัชโยธิน ชื่อบัญชี สมาคม
ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้ กรุงเทพฯ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที1่ 11-287056-7 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
(ทางสมาคมฯ ไม่ รับสมัครและรับชําระเงินในวันอบรม และไม่ มนี โยบายรับชําระค่ าอบรมภายหลังการสัมมนา)
กรุณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) โดยทางอีเมล์ไปยัง treasury@isaca-bangkok.org
สมาคมฯ ได้ร ับยกเว้นไม่ตอ
้ งห ักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย ไม่เข้าข่ายทีต
่ อ
้ งจดทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ และไม่ม ี ภพ. 20

CISA Examination Preparation Program
Course Agenda : (Conduct in Thai)
SAT : 5 November 2016
9:00 AM –
12:30 PM

Chapter 1:
The Process of Auditing
Information Systems (14%)

Provide audit services in accordance with IT audit standards
to assist the organization with protecting and controlling
information systems.

13:30 PM –
17:00 PM

Chapter 2:
Governance and Management of
IT (14%)

Provide assurance that the necessary leadership and
organizational structures and processes are in place to
achieve objectives and to support the organization’s
strategy.

SUN : 6 November 2016
9:00 AM –
17:00 PM

Chapter 3:
Information Systems Acquisition,
Development and
Implementation (19%)

Provide assurance that the practices for the acquisition,
development, testing, and implementation of information
systems meet the organization’s strategies and objectives.

SAT : 12 November 2016
9:00 AM –
17:00 PM

Chapter 4:
Information Systems Operations,
Maintenance and Support (23%)

Provide assurance that the processes for information
systems operations, maintenance and support meet the
organization’s strategies and objectives.

SUN : 13 November 2016
9:00 AM –
17:00 PM

Chapter 5:
Protection of Information Assets
(30%)

Provide assurance that the organization’s security policies,
standards, procedures and controls ensure the
confidentiality, integrity and availability of information
assets.

SAT : 19 November 2016
9:00 AM –
12:30 PM

Chapter 5:
Protection of Information Assets

13:30 PM –
17:00 PM

CISA Exam Simulation

สอบถามเพิม่ เติมติดต่ อ : คุณประทักษ์ หมายเลข 0818405835
Email: treasury@isaca-bangkok.org

CISA Examination Preparation Program

Location Map to Ariston Hotel

เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้ อมพงษ์

