เตรียมความพร้อมสาหรับ
การตรวจสอบไอที ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24
หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจาก IT Audit Standards and Guidelines ของสมาคม ISACA ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 95,000 คนและ
มีการจัดตั้งเป็ นLocal Chapters มากกว่า 160 แห่งใน 70 ประเทศทัว่ โลก ISACA ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพว่าเป็ นผูน้ าด้านการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล และเป็ นผูใ้ ห้การรับรองสาหรับวุฒิบตั ร (Certificate) CISA(Certified Information Systems
Auditor) ที่เป็ นที่รู้จกั และยอมรับจากสถาบันต่างๆ ทัว่ โลก
หลักสูตรนี้ได้นาเอาข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์และถ่ายทอดโดยวิทยากรของสมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้น
กรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์โดยตรงในการทางานด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศมานานนับ 10 ปี เพื่อให้ความรู ้ข้ นั พื้นฐานใน
ด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของระบบ

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ
 ผูต้ รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ พิง่ เริม่ งานใหม่หรือผูต้ รวจสอบทัวไปที
่ ต่ อ้ งการจะพัฒนาทักษะและความรูด้ า้ นการ
ตรวจสอบ
 ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการกากับดูแล / ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผูต้ รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสบการณ์ แต่ต้องการจะเพิม่ พูนความรูแ้ ละปรับปรุง ข้อมูลด้านการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั ต่อเหตุการณ์เพือ่ ใช้ประกอบการทางาน
 ผูท้ ส่ี นใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร
1.คุณวรางคณา มุสิกะสังข์
2.คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์
3.คุณริ นทร์ วัฒกานนท์
4.คุณสมชัย แพทย์วบิ ูลย์
5. คุณณัฐ สิ งหลกะ
6. คุณศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์

Director, Risk Assurance, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
อุปนายก-สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุ งเทพ
Senior Manager, Risk Assurance, EY Corporate Services Limited
Manager-Audit, Siam Commercial Bank
IT Audit Manager, ICBC (Thai)
IT Audit Manager, ธนาคารไทยพาณิ ชย์
Senior Consultant and Corporate Leadership trainer, APM Group Solutions Co., Ltd.

กาหนดการสัมมนา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพุธ)
9.00-12.00 IS Audit Foundation & IS Audit Processes
คุณวรางคณา มุสิกะสังข์
13.00-16.00 IT General Control
คุณณัฐ สิ งหลกะ
(Align, Plan and Organise/ Build, Acquire and Implement)
16.00-17.00 Case Study
คุณประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพฤหัสบดี)
9.00-12.00 Application Control

คุณศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์

13.00-16.00 IT General Control
คุณริ นทร์ วัฒกานนท์
(Deliver, Services and Support/ Monitor Evaluate and Assess)
16.00-17.00 Case Study
คุณประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันศุกร์ )
9.00-12.00 IT Security Audit
13.00-16.00 CAAT

คุณสมชัย แพทย์วบิ ูลย์
คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์

อัตราค่าสัมมนา
สมัครและจ่ายค่าสัมมนาภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2561

สมัครและจ่ายค่าสัมมนาหลัง
วันที่ 25 มกราคม 2561

9,523 บาท

10,700 บาท

สมาชิกของ IIAT, ITSMF, TISA และ
องค์กรที่เข้าร่ วมมากกว่า 3 ท่านขึ้นไป

10,165 บาท

11,770 บาท

บุคคลทัว่ ไป

10,700 บาท

12,840 บาท

สมาชิก ISACA

หมายเหตุ






ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นไม่ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1
สาหรับอัตราค่าสัมมนาสาหรับผูท้ ี่สมัครภายในวันที่ 19 มกราคม 2561ผูส้ มัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และทา
รายการโอนเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 19 มกราคม 2561ทั้งนี้ สามารถส่ งหลักฐานการโอนเงินในภายหลังได้ไม่
เกิน 1 สัปดาห์
สมาคมฯ ไม่ มีนโยบายในการรับชาระเงินภายในวันสั มมนาหรื อภายหลังวันสั มมนา

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ ที่ คุณประทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0818405835 หรื อ
Email: conference@isaca-bangkok.org
การลงทะเบียน:
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.isaca-bangkok.org/EVENT
วิธีการชาระค่ าอบรม:
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชื่อบัญชี :
สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุ งเทพฯ
หลังจากชาระเงินกรุ ณาอีเมล์หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปยัง conference@isaca-bangkok.org

แผนที่สถานที่จดั สัมมนา
หลักสู ตร เตรียมพร้ อมสาหรับการตรวจสอบ IT

