
อตัราคา่อบรม

สมาชกิสตท.: 1,000 + VAT 70 = 1,070 บาท
บคุคลท ั�วไป: 2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท

*** Special Package ***
สมคัรสมาชกิ สตท. รายปี พรอ้มสมคัรอบรม

จา่ยเพยีง 2,140 บาท (รวม VAT)

                                                                                 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย www.theiiat.or.th 

Tel.02 – 712-9124 – 7 , FAX.02-712-9121 , 02-712-9128
E-mail : training@theiiat.or.th , trainingco@theiiat.or.th

• สะสมชั�วโมงพเิศษ CPE สาํหรับวฒุบิตัรของ IIA ได ้: 8 ช ั�วโมง
• Special Promotion สาํหรับสมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
ภาครฐั ใชส้ทิธริาคาสมาชกิ สตท. ไดท้นัที
• สมคัรดว่น! ที�น ั�งจํานวนจํากดั (Limited Seats) 
• สงวนสทิธิ�สําหรบัผูท้ ี�ลงทะเบยีนและชําระเงนิแลว้เทา่น ั�น
• งดรบัชําระเงนิหนา้งาน

งานสมัมนาคร ั�งพเิศษตอ้นรับปี 2559 พบกับวทิยากรผูท้รงเกยีรต ิและ
ผูต้รวจสอบภายในมอือาชพี (ที�ไมใ่ชแ่คผู่ม้อีาชพีตรวจสอบภายใน)
รว่มฟังเร ื�องจรงิ เสยีงจรงิ จากมอือาชพีตวัจรงิ ประสบการณ์ตรง!! 

บรรยายพเิศษ – Professional Experience – Expert Sharing
โดย คณุสรินิทร ์พนัธเ์กษม รองผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

เสวนาพเิศษ: Real Cases from Chief Audit Executives โดย
คณุนวพร วทิยานนัท ์นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครฐั

      คณุนติยา ดเิรกสถาพร Chief Audit Executive บมจ. ปตท.
      คณุเทอดธรรม สวุชิาวรพนัธุ ์ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ ธนาคารออมสนิ

ดําเนนิการเสวนาโดย ดร. เจษฎา ช.เจรญิยิ�ง อุปนายกฝ่ายวชิาการ สตท.

บรรยายพเิศษ – IA NEW Battlefield : Beyond GRC 
โดย คณุฉนัทนา สบืสนิ นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

เสวนาพเิศษ: IT Audit : Worth or Wasted? – Listen to Professionals’ Voices
คณุกําพล ศรธนะรตัน ์ผูอํ้านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานกังาน กลต.

 นพ.สธุ ีทวุริตัน ์กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย, ประธานดา้นวจิยัและพฒันา ISACA 
  คณุภรณี หรูวรรธนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารกสกิรไทย

ดําเนนิการเสวนาโดย ผศ. ดร. ศภุกร กงัพศิดาร นกัวชิาการอสิระ



กําหนดการงานสมัมนา IA Day: Leading Your Professional Way

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีน

09.00 – 09.15 น. Welcome Remarks by คณุฉนัทนา สบืสนิ 
                            นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.)

09.15 – 10.00 น. “Professional Experience – Expert Sharing”  
        คณุสรินิทร ์พนัธเ์กษม รองผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

10.00 – 10.15 น. Coffee Break

10.15 – 12.15 น. Panel Discussion – Real Cases from Chief Audit Executives

               คณุนวพร วทิยานนัท ์นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ/ กรรมการ สตท.
        คณุนติยา ดเิรกสถาพร Chief Audit Executive บมจ. ปตท.
        คณุเทอดธรรม สวุชิาวรพนัธุ ์ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ ธนาคารออมสนิ/ กรรมการ สตท.

Moderator : คณุเจษฎา ช. เจรญิยิ�ง อปุนายกฝ่ายวชิาการ สตท.

12.15 – 13.15 น. Lunch

13.15 – 14.00 น. IA NEW Battlefield : Beyond GRC 
       คณุฉนัทนา สบืสนิ นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.)

14.00 – 14.15 น. Coffee Break

14.15 – 16.15 น. IT Audit : Worth or Wasted? – Listen to Professionals’ Voices

       คณุกําพล ศรธนะรตัน ์ผูอํ้านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักงาน
       คณะกรรมการกํากบั หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
       นพ.สธุ ีทวุริตัน ์กรรมการบรหิารสมาคมเวชสารสนเทศไทย, 
       ประธานดา้นวจิัยและพัฒนา สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ (ISACA)

        คณุภรณี หรวูรรธนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายตรวจสอบ สายงานกํากบัและตรวจสอบ                
       ธนาคารกสกิรไทย

 Moderator : ผศ. ดร. ศภุกร กงัพศิดาร นักวชิาการอสิระ                                                                              

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

www.theiiat.or.th TEL.02-712-9124-7 ,FAX.02-712-9121 ,02-712-9128 E-mail :training@theiiat.or.th , training.co@theiiat.or.th

สมาคมผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ


