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IT Audit ทำาอะไร ???

ทำ�ไมองค์กรจึงต้องมี IT Audit ??

 ในปััจจุบััน เราปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าระบบสารสนเทศมี่คว่าม่สำาคัญ
เพิิ่�ม่ม่ากข้ึ้�นและเป็นเคร่�องม่่อหลัก ในการบริหารจัดั้การองค์กรต่่างๆ
คว่าม่สำาคัญที�เพิิ่�ม่ม่ากข้ึ้�น ทำาให้ระบบสารสนเทศกลายเป็นส่ว่นหน้�ง
ขึ้องการปฏิิบัติ่งานในแต่่ละหน่ว่ยงาน หากผู้้้ต่รว่จัสอบภายในซ้ึ่�ง
มี่หน้าที�ต่รว่จัสอบระบบการคว่บคุม่ภายในขึ้ององค์กรขึ้าด้คว่าม่ร้้
คว่าม่เข้ึ้าใจัในการทำางานด้้ว่ยระบบสารสนเทศแล้ว่ ท่านจัะสาม่ารถ
ทำาหน้าที�ต่รว่จัสอบได้้อย่างมี่ประสิทธิภาพิ่ได้้อย่างไร 
 ดังน้ัน เพิ่่�อเปิด้โอกาสให้ผู้้้ต่รว่จัสอบภายในด้้านระบบ
สารสนเทศได้้เสริม่สร้างคว่าม่ร้้คว่าม่เขึ้้าใจัในขึ้ั�นต่อน กระบว่นการ
ต่รว่จัสอบระบบสารสนเทศ ต่ลอด้จันม่ีคว่าม่ร้้ด้้านเทคนิคในระบบ
ที�ต่้องเขึ้้าไปต่รว่จัสอบ สาม่ารถร้้คว่าม่เสี�ยงที�จัะเกิด้ข้ึ้�นจัากการใช้
คอม่พิ่ิว่เต่อร์ในการประม่ว่ลผู้ลขึ้ององค์กร เพิ่่�อนำาไปส้่การเสนอ
แนว่ทางการแก้ไขึ้ปัญหาให้แก่ผู้้้รับผิู้ด้ชอบด้้แลระบบได้้อย่างทัน
ท่ว่งทใีห้เป็นไปต่าม่แนว่คดิ้ใหม่่ขึ้องการต่รว่จัสอบระบบสารสนเทศ
ในปัจัจัุบัน
 สภาว่ชิาชพีิ่บญัช ีในพิ่ระบรม่ราชป้ถมั่ภ์ จัง้จัดั้การอบรม่
หลกัสต้่รนี�ขึ้้�น โด้ยได้้เรียนเชิญวิ่ทยากรผู้้ท้รงคณุว่ฒุ ิผู้้ท้ี�ม่ปีระสบการณ์
โด้ยต่รงในการทำางานด้้านการต่รว่จัสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ม่าร่ว่ม่
ถ่ายทอด้คว่าม่ร้้ คว่าม่เขึ้้าใจัในหลักส้ต่รนี�

• ผู้้้ปฏิิบัต่ิงานต่รว่จัสอบภายในสารสนเทศ
• ผู้้้ต่รว่จัสอบภายในทั�ว่ไปที�ต้่องการจัะพัิ่ฒนาทักษะ 
      และคว่าม่ร้้ด้้านการต่รว่จัสอบเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ
• ผู้้้สอบบัญชีและผู้้้ช่ว่ยผู้้้สอบบัญชี
• ผู้้้สนใจัในงานต่รว่จัสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้เหม�ะสำ�หรับั

     (รวมเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

• สม�ชิกสภ�ฯ     8,000 บั�ท  

• บัุคคลทั่วไปั      9,000 บั�ท  

     อัตร�ค่�อบัรม (รวม VAT)

หลักเกณฑ์ในก�รรับัวุฒิบััตร เข้�รับัก�รอบัรมไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของชั่วโมงก�รอบัรมทั้งสิ้น    

ก�รปัฏิบััติง�นตรวจสอบัภ�ยใน

ระบับัส�รสนเทศ

IT Audit 



วัน หัวข้อเรื่อง วิทย�กร

วันที่ 1

ศ. 5 พ.ย. 64

เวล� 09.00-12.15 น.

• Introduction to IT Controls and Audit 

• IT Risk and Impact 

คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม 

(CISA, CGEIT, CRISC)

 - นายกสม่าคม่ผู้้้ต่รว่จัสอบและคว่บคุม่ 
     ระบบสารสนเทศภาคพิ่่�นกรุงเทพิ่ (ISACA)

ศ. 5 พ.ย. 64 

เวล� 13.15-16.30 น.

• IT Audit Process 

(Planning – Fieldwork – Reporting) 

คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์

(CRISC, ISO27001)

 - Head of Internal Audit 
    บริษัท กรีนสปอต่ จัำากัด้
 - กรรม่การสม่าคม่ผู้้้ต่รว่จัสอบและคว่บคุม่ 
    ระบบสารสนเทศภาคพิ่่�นกรุงเทพิ่ (ISACA)

วันที่ 2

ส. 6 พ.ย. 64

เวล� 09.00-16.30 น.

• IT General Control (ITGC)

 - System development life cycle controls (SDLC)

 - Program change management controls

คุณนันทน�  สังขวิจิตร 

(CISA, CISM, CRISC, CRMA)

 - กรรม่การผู้้้จััด้การ                                                             
    บริษัท เอ็น เอส ซึ่ี คอนซึ่ัลท์ จัำากัด้
 - กรรม่การอิสระขึ้องบริษัทจัด้ทะเบียน

วันที่ 3

อ�. 7 พ.ย. 64

เวล� 09.00-16.30 น.

• IT General Control (ITGC) (ต่อ) 

 - IT Governance
 - Logical access control over infrastructure,  
      application and data
 - Physical security controls over data center
 - Business Continuity Planning (BCP) and       
      Disaster Recovery Planning (DRP)
 - Computer operation control

คุณบุัญเกียรติ เดชะวร�นนท์ 

 - ผู้้้จััด้การทั�ว่ไป บริษัท ว่ี อาร์ ทอยส์ จัำากัด้ 
 - ผู้้้จััด้การทั�ว่ไป บริษัท ว่ี อาร์ พิ่าร์คกิ�ง จัำากัด้   
    

วันที่ 4

ส. 20 พ.ย. 64

เวล� 09.00-16.30 น.

• IT Application Control

 - Input controls

 - Processing controls

 - Output controls

 - Integrity controls

 - Management trail
• จรรย�บัรรณของผู้ปัระกอบัวิช�ชีพ

คุณม�นิต พ�ณิชย์กุล 

(CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA)

 - Chief Audit Executive  
     ธนาคารย้โอบี จัำากัด้ (ม่หาชน)

วันที่ 5

อ�. 21 พ.ย. 64

เวล� 09.00-16.30 น.

• Computer Assisted Audit Technique (CAAT)

 - Generalized Audit Software (GAS)

 - Test Data

 - Integrated Test Facility (ITF)

 - Concurrent Audit Technique 
• Operating system and network

• คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศใหม่ๆ เช่น 

ก�รปัลอมแปัลงเว็บัไซต์ ก�รขโมยข้อมูลเมื่อทำ�     

ธุรกรรมท�งก�รเงินผ่�นโทรศัพท์มือถือ เปั็นต้น 

คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์ (CISA)

 - อด้ีต่ Director  
     บริษัท ไพิ่ร้ซึ่ว่อเต่อร์เฮ้าส์ค้เปอร์ส 

       เอบีเอเอส จัำากัด้

กำ�หนดก�ร

สมัครอบัรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อ�ค�รสภ�วิช�ชีพบััญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนปัฏิบััติก�รอบัรม (ต่อ) 2572, 2504, 2508-2510, 2555-2559 Email: training@tfac.or.th 

ส่วนก�รเงิน (ต่อ) 2523, 2526, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th     @tfac.family


