กำหนดกำร
หล ักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุน
่ ที่ 17
ระหว่ำงว ันที่ 20-24 มิถน
ุ ำยน 2565
ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพฯ
กำหนดกำรอบรม (ระยะเวลำ 5 วัน)
ว ัน/เวลำ

ห ัวข้อ

วิทยำกร

ว ันจ ันทร์ท ี่ 20 มิถน
ุ ำยน 2565
09.00 - 16.00 น.

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหร ับผูต
้ รวจสอบ
เรียนรู ้องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฐำนข ้อมูล เครือข่ำย
เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้อง เรียนรู ้กระบวนกำร ขัน
้ ตอนและเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ รวมทัง้ กำรดำเนินงำนและติดตำมโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพือ
่ สร ้ำงควำมรู ้ ควำมเข ้ำใจในกำรพัฒนำระบบ

ดร.ชยำกร ปิ ยะบัณฑิตกุล

ว ันอ ังคำรที่ 21 มิถุนำยน 2565
09.00 - 12.00 น.

กำรตรวจสอบธรรมำภิบำลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ศึกษำกรอบแนวคิด GRC (Governance, Risk and Compliance) ทัง้ ระดับ
่ ำรบริหำรกิจกำรทีด
นโยบำย ระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัตก
ิ ำร เพือ
่ มุง่ สูก
่ ี
่ งทั่วไปและควำมเสีย
่ งด ้ำน
สร ้ำงมูลค่ำให ้แก่องค์กรภำยใต ้เกณฑ์ควำมเสีย
เทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับทีย
่ อมรับได ้ รวมทัง้ แนวทำงกำรตรวจสอบธรร
มำภิบำลด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับมำตรฐำน PMBOK และ Six
Sigma

ดร.บรรจง หะรังษี

13.00 - 16.00 น.

บทบำทหน้ำทีข
่ องผูต
้ รวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT
Auditor)
ศึกษำและทำควำมเข ้ำใจบทบำทหน ้ำทีค
่ วำมรับผิดชอบของ General
Auditor และ IT Auditor รวมทัง้ ควำมต ้องกำรของผู ้บริหำรและผู ้มีสว่ นได ้
เสียขององค์กร (Stakeholders)

อำจำรย์เมธำ สุวรรณสำร

ว ันพุธที่ 22 มิถน
ุ ำยน 2565
09.00 - 16.30 น.

แนวปฏิบ ัติงำนตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ศึกษำแนวทำงกำรตรวจสอบด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยใช ้มำตรฐำน
่ งขององค์กร
ระดับสำกล ในกำรตรวจสอบ บริหำรจัดกำรและควบคุมควำมเสีย

ดร.บรรจง หะรังษี

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 23 มิถุนำยน 2565
09.00 - 16.00 น.

่ งเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ISO 27001 ก ับกำรบริหำรควำมเสีย
กฎหมำยไอซีท ี
ศึกษำมำตรฐำน ISO 27001 เพือ
่ นำมำใช ้วิเครำะห์และประยุกต์ใช ้ในกำร
่ งด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้ หลัก
บริหำรและกำรจัดกำรควำมเสีย
ึ ษำ
กฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรกระทำควำมผิดด ้ำนคอมพิวเตอร์ และกรณีศก
่ งผ่ำนหลักเกณฑ์กำร
ทีน
่ ่ำสนใจของสถำบันกำรเงินกับกำรควบคุมควำมเสีย
่ งของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ควบคุมควำมเสีย

อำจำรย์ภญ
ิ โญ ตรีเพชรำภรณ์

ว ันศุกร์ท ี่ 24มิถุนำยน 2565
09.00 - 12.00 น.

เทคนิคกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน ISO 19011 และ
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักกำร ขัน
้ ตอน และเทคนิคกำรตรวจประเมินทีเ่ ป็ นสำกลตำมมำตรฐำน
ISO 19011 และประสบกำรณ์กำรตรวจสอบด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
่ งทีค
เทคนิคกำรตรวจสอบควำมเสีย
่ วรระวัง ปั ญหำและอุปสรรคในกำร
ตรวจสอบ

อำจำรย์พท
ิ ักษ์พงษ์ อินเสือ

13.00 - 16.00 น.

Integrated Audit in Practice
กำรบูรณำกำรกำรตรวจสอบทั่วไป และกำรตรวจสอบด ้ำนเทคโนโลยี
่ ำรเป็ น Integrated Auditor
สำรสนเทศเพือ
่ มุง่ สูก

อำจำรย์เมธำ สุวรรณสำร

**หมำยเหตุ สถำบันพัฒนำบุคลำกรแห่งอนำคต
ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงกำหนดกำรอบรม และวิทยำกรตำมควำมเหมำะสม
- ฉบับแก ้ไข วันที่ 17 มกรำคม 2565 -

