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ITM102: IT Application Audit Process 
                (กระบวนการตรวจสอบแอพพลเิคชนัดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

หลกัการและเหตผุล: 
ปัจจุบันโลกไดก้า้วสูย้คุเศรษฐกจิดจิติอล เทคโนโลยสีารสนเทศจงึไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคัญตอ่การขับเคลือ่น

ธรุกจิใหกั้บหลายองคก์ร จะเห็นไดจ้ากปัจจุบันหลายองคก์รไดต้ืน่ตัวในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาผนวกกับ

เทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่สรา้งนวัตกรรมใหกั้บองคก์รอย่างมากมาย ท าใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลในการ
ด าเนนิงานใหกั้บองคก์ร ท าใหส้ามารถลดตน้ทนุของสนิคา้และบรกิาร และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน จากการที่

องคก์รตา่งๆ ตอ้งเร่งพัฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ตอบสนองและรองรับต่อการเปลีย่นแปลงทีก่ล่าว
มาแลว้ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้กับระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมากมาย ท าใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกับสภาวะ

เสีย่งตอ่การเกดิความเสยีหายจากการกระท าทุจรติ และภัยคุกคามอืน่ๆ ตดิตามมาอย่างมากมาย 

 ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รมักจะมาจากสาเหตหุลายประการ
ดว้ยกัน เชน่ เกดิจากการพัฒนาระบบทีต่อ้งรบีเร่งใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีจ่ ากัด การเกดิจากความลม้เหลวใน

กระบวนการพัฒนาระบบงาน การเกดิจากการเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงคแ์ละความตอ้งการของระบบงานบ่อยเกนิไป การ
เกดิจากการมเีจตนาออกแบบและพัฒนาระบบงานใหเ้กดิชอ่งโหวเ่พือ่ใหส้ามารถกระท าการทจุรติในภายหลังได ้การเกดิ

จากการไมไ่ดร้ับการสนับสนุนและมสีว่นร่วมจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง บคุลากรขาดทักษะและความเขา้ใจต่อเทคโนโลยทีี่

น ามาใชง้าน บคุลากรไมไ่ดร้ับการฝึกอบรมทีเ่พยีงพอ และขาดคูม่อืปฏบัิตงิานทีค่รบถว้นสมบรูณ์ทีส่ามารถอา่นท าความ

เขา้ใจปฏบัิตติามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

อยา่งไรก็ตามหากองคก์รมกีารบรหิารจัดการความเสีย่ง มกีระบวนการตรวจสอบและมมีาตรการความคมุทีม่ี
ประสทิธภิาพประสทิธผิลเพยีงพอตัง้แตเ่ริม่ตน้ก็จะสามารถป้องกันโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง หรอืความเสยีหายทีจ่ะเป็น

ปัญหาและอปุสรรคต่อการด าเนนิภารกจิขององคก์ร ผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ถอืวา่เป็น
กลไกควบคมุทีม่คีวามส าคัญมากต่อองคก์ร เป็นผูม้หีนา้ทีต่อ้งคอยใหค้ าแนะน าดา้นการควบคมุทางธรุกจิ การควบคมุ

ระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมหีนา้ทีใ่นการประเมนิ แสดงความเห็นว่าระบบการควบคมุทีถ่กูน ามาใชนั้น้ มี

ประสทิธภิาพประสทิธผิลเพยีงพอ มกีารปฏบัิตติาม และไดผ้ลตามวัตถุประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่เพือ่สรา้งความมั่นใจ
ในความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องสารสนเทศและการใหบ้รกิารดา้นสารสนเทศ รวมทัง้การชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การใชเ้ทคโนโลย ีทัง้นี้ ผูต้รวจสอบจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะท าการ
ตรวจสอบ ตอ้งมคีวามเขา้ใจกระบวนการตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจถงึ

ความเสีย่งและการควบคมุภายในของระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะท าการตรวจสอบเป็นอย่างด ี

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในความจ าเป็นของการตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการประเมนิความเสีย่งของระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการควบคมุระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุ 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความเสีย่งระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เนือ้หาการอบรม: 

1. Introduction IT Audit 

2. ความจ าเป็นของการตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. การควบคมุท่ัวไป (General Control) 

4. การควบคมุระบบงาน (Application Control) 

5. การตรวจสอบการควบคมุท่ัวไป 

6. การตรวจสอบการควบคมุระบบงาน 

7. การตดิตามและประเมนิผลการควบคมุ 
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8. การตรวจสอบระบบฐานขอ้มลู 

• การวางแผนตรวจสอบระบบฐานขอ้มลู 

• การประเมนิความเสีย่งของระบบฐานขอ้มลู 

• การควบคมุระบบฐานขอ้มลู 

• การก าหนดวธิกีารตรวจสอบ 

9. การควบคมุระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Application Control) 

• การควบคมุการน าเขา้ขอ้มลู 

• การควบคมุการประมวลผล 

• การควบคมุขอ้มลูผลลัพธ ์

• การควบคมุโดยใชร้ะบบร่องรอยการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบและประเมนิผลการควบคมุระบบงาน 

10. กระบวนการตรวจสอบระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การวางแผนการตรวจสอบ 

• การประเมนิความเสีย่งในการสอบบัญช ี

• การก าหนดวธิกีารตรวจสอบ 

• การก าหนดโปรแกรมการตรวจสอบ 

• การปฏบัิตงิานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน 

• การสรุปผลการตรวจสอบ 

• การรายงานผลการตรวจสอบ 

• การตดิตามผลการตรวจสอบ 

11. วธิกีารทดสอบการควบคมุและวธิกีารทดสอบเนื้อหาสาระ 

12. การตรวจสอบความสมัพันธข์องความเสีย่งและการควบคมุ 

13. การตรวจสอบวงจรรายได ้

14. การตรวจสอบวงจรรายจ่าย 

15. การตรวจสอบวงจรการผลติ 

16. การตรวจสอบระบบเครอืขา่ย 

17. การตรวจสอบระบบสับเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

18. การตรวจสอบระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

วทิยากร: 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 8,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

