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IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 17
การบูรณาการ IT Audit และ General Audit ให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ยั่งยืน

วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
อาจารย์เมธา สุวรรณสาร

ดร. บรรจง หะรังษี

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ และ

นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

(TISA)

บริษัท ที-เน็ต จากัด

อาจารย์ภิญโญ ตรีเพชราภรณ์

อาจารย์พิทักษ์พงษ์ อินเสือ

ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล

ผู้อานวยการฝ่ายกากับและตรวจสอบความเสี่ยง

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/

CEO

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน

บริษัท ไอเซ็ม จากัด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

URS Thailand

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
• ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
• ผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
• บุคคลสาขาอาชีพอื่นที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารเชิงรุก
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสาหรังการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015
ฉบับแก้ไข วันที่ 17 มกราคม 2565

หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 17
่ เดียว
การบูรณาการ IT Audit และ General Audit ให้เป็นหนึง
่ ั่งยืน
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการตรวจสอบทีย
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในกระบวนการดาเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ตรวจสอบ
่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) จึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยประเมินและควบคุมความเสีย
หน่วยงาน ในทางปฏิบัติพบว่าบุคลากรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนมากเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานความรูด
้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยใน
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดทารายงานเสนอแนะเพื่ อควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรูค
้ วามเข้าใจ
ขั้นตอน กระบวนการการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เรียนรู้มาตรฐานต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่ อหลอมรวม
การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันเป็น Integrated Auditing
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ได้ สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับได้ สามารถวางแผนการตรวจสอบตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไป
และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมัน
่ ใจ รวม 30 ชัว
่ โมง / 5 วันทาการ
หัวข้อ

ชั่วโมง

ครั้ง (วัน)

บรรยาย และกรณีศึกษา

18

3

ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)

12

2

รวม

30

5

หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน
ผู้บริหารระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ
่ ที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
บุคคลสาขาอาชีพอืน
และผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในกระบวนการตรวจสอบภายใน
และการบริหารเชิงรุก

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

่ ะได้รบ
สิ่งทีจ
ั
• ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการ
บริหารความเสี่ยงยุคใหม่
• ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน และกระบวนการการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีตามหลักการบริหารความเสี่ยง
• แนวทางการวางแผนการตรวจสอบภายในตามหลักการ
บริหารความเสี่ยงทั่วไปและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
• แนวปฎิบัติงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

•

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้ตรวจสอบ
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Auditor)
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล
แนวปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISO 27001:2013 กับการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 19011:2011
และประสบการณ์การตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Integrated Audit in Practice

ระยะเวลาหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม จานวน 5 วัน)

ค่าลงทะเบียน

่ บรม
สถานทีอ

ท่านละ 21,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ว)

โรงแรม พู ลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

• เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ
ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหากาไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ ม

หมายเหตุ
•
•
•

หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิก เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้ง
ยกเลิกล่าช้ากว่าเวลที่กาหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์หก
ั ค่าดาเนินการ คิดเป็นจานวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจานวนเต็ม
สถาบันพั ฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสมและความจาเป็น เพื่ อประโยชน์
สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 80% และทากิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/ita
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898 E-mail: npd@nstda.or.th
ฉบับแก้ไข วันที่ 17 มกราคม 2565

ใบลงทะเบียน

หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 17
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่ อใช้ในการออกวุฒิบัตร)

ประเภทหน่วยงาน
 ราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 เอกชน
 ส่วนตัว
ต้องการออกใบเสร็จในนาม
 องค์กร
 ส่วนบุคคล
(โปรดระบุเลขบัตรประชาชน)
ต้องการระบุชอ
ื่ ผูเ้ ข้าอบรมในใบเสร็จหรือไม่
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ

1

คานาหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ …………………......................………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ ……………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

2

คานาหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ …………………......................………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ ……………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

3

คานาหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ …………………......................………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท์/มือถือ ……………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใช้เป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

ที่อยู่สาหรับออกใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อองค์กร (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ………………………………………………………………………………………… สานักงานใหญ่  สาขา (โปรดระบุ) ……………………..………………………………..
ห้อง ………………… ชั้น ………………… อาคาร/หมู่บ้าน ……………………………………………………… เลขที่ ………………… หมู่ที่ ………………… ซอย ……………………………………………………………
ถนน ………………………………………………………………………………… แขวง/ตาบล ………………………………………………….… เขต/อาเภอ ………………………………………………………………...……………
จังหวัด …………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… โทรสาร …………….……………………….
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน ……………………………………………………………………………………………... โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… E-mail ………………………………………
ท่านได้รบ
ั ข่าวสารการจัดงานนีจ
้ าก
 เพื่ อนหรือคนรู้จก
ั แนะนา

 จดหมายเชิญ
 เว็บไซต์ career4future.com
 Facebook/Twitter
 Line
 ช่องทางอื่น (โปรดระบุ) …………………………….………………………………………..…………………………….…………………………………………………….

รายละเอียดค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มแล้ว)

ล ้างข ้อมูล

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน (บาท)

IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 17

21,400

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหากาไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ ม
4 ช่องทางการลงทะเบียน
Website: www.career4future.com/ita
Call Center: 0 2644 8150
ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์), 81898 (คุณฉวีวรรณ)
Fax: 0 2644 8150
E-mail: npd@nstda.or.th

วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี: “สถาบันพั ฒนาบุคลากรแห่งอนาคต”
เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0
ชาระด้วยตนเองเป็นเงินสด
หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม “สถาบันพั ฒนาบุคลากรแห่งอนาคต”
หรือ “Career for the Future Academy”

หมายเหตุ
• กรุณาชาระเงินภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2565
• ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม
และภาษีมูลค่าเพิ่ ม
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม
• สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
• ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้
โดยไม่ถือเป็นวันลา
• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 7 วันทาการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดดังกล่าว
ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดาเนินการ คิดเป็นจานวนเงิน 30%
จากค่าลงทะเบียนเต็มจานวน

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
โทรสาร 0 2644 8110
หรือสามารถสแกนหลักฐานการโอนเงินมาที่
E-mail: npd@nstda.or.th
สอบถามข้อมูลและยืนยันการชาระเงินได้ที่
เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 0 2644 8150

สถานที่อบรม
โรงแรม พู ลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สถาบันพั ฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
73/1 อาคารสานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110
Follow Us: http://www.facebook.com/NSTDAacademy
Follow Us: http://www.twitter.com/NSTDAacademy

ฉบับแก้ไข วันที่ 17 มกราคม 2565

