
 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 

(CYBERSECURITY FUNDAMENTALS COURSE) 

ภยัคกุคามด้านไซเบอร์ท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก ท าให้เกิดความต้องการผู้ ท่ีมีทกัษะด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
อย่างมาก  จากการส ารวจ “Global Information Security Survey 2014” โดย Ernst & Young’s (EY)   ระบวุา่  “เป็น
เร่ืองยากท่ีจะหาบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาวิเคราะห์และกลัน่กรองข้อมลูเก่ียวกบัภยัคกุคาม ตลอดจนหาข้อสรุป
และให้ข้อแนะน าท่ีสามารถน าไปด าเนินการได้”   ปัจจบุนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ไมใ่ช่สิง่ท่ีไกลตวัอีกตอ่ไป องค์กร
จ านวนมากก าลงัเผชิญกบัการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีมมีากขึน้ทัง้ในด้านความถ่ีและความรุนแรง  ด้วยเหตนีุ ้ ทาง ISACA 
จงึได้จดัให้มีวฒิุบตัร “ความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals 
Certificate)” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมวฒิุบตัรทางด้าน Cybersecurity Nexus (CSX) วฒิุบตัรความรู้พืน้ฐาน
ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์นี ้ มีเนือ้หาเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั Cybersecurity Education 
(NICE) ของ  National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึง่เป็นท่ียอมรับในเร่ืองการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ในปัจจบุนั   
 
วฒุิบตัรความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ทดสอบความรู้ 5 ด้าน คือ 

 แนวคิดด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์  
 หลกัการสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ด้านเครือขา่ย ระบบ ระบบงาน และข้อมลู 

 การตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ผิดปกต ิ

 มมุมองด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ใหมม่าใช้  

  

12-13 พฤษภาคม 2561  โรงแรมซีนิท นานาเหนือ 
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ประโยชน์ต่อองค์กร 

เนื่องจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องและเกิดภาวะขาดแคลนผู้ เช่ียวชาญด้านนีท้ัว่โลก   หลกัสตูรความรู้
พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ของ ISACA จึงเป็นหนึง่ในหลกัสตูรที่จะช่วยฝึกอบรมให้บคุลากรของ
องค์กรมคีวามรู้ความสามารถทีจ่ะปฏิบตัิงานในด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หลกัสตูรนีช้่วยให้
มัน่ใจได้วา่บคุลากรจะมีทกัษะและความรู้ที่จ าเป็นในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ อีกทัง้มีความพร้อมในการ
สอบวฒุิบตัร “ความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals Certificate)”    
ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐานในการตอ่ยอดในการศกึษาด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระดบัสงูตอ่ไป  

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 บคุลากรท่ียงัไมม่ีประสบการณ์ด้านการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์    
 ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีด้านความเสี่ยง เจ้าหน้าท่ีด้านการก ากบัดแูล เจ้าหน้าท่ีด้านการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัสารสนเทศ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 
o เร่ิมต้นงานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์    
o มีความสนใจท่ีจะเปลี่ยนมาปฏิบตัิวิชาชีพด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์    
o มีความสนใจท่ีจะสอบวฒิุบตัรความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ท่ีจดัโดย 

ISACA 
 ผู้ ท่ีจบการศกึษาและต้องการเพ่ิมพนูความรู้ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

 
CPE ที่ได้รับ: 12 หนว่ย 
 
 

วทิยากร 
 

 คณุสมชยั แพทย์วิบลูย์ CIA,CISA,CISM,CFE,CISSP, CSSLP,CRISC,CSX Fundamental                       

 คณุวรพจน์ ลกูไม้พรรณ CISA,CISM,CRSIC 
  



                      

อตัราคา่ธรรมเนยีม 
 

ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา อัตราค่าธรรมเนียม 
สมาชิกของ ISACA 9,523.00 
สมาชิก ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจากองค์กรเดียวกนัตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 10,165.00 
บคุคลทัว่ไป 11,770.00 
อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 

(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ต้องถกูหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1)  
 

หมายเหตุ : ส าหรับหลกัสตูรนี ้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนจะให้เป็น electronic file ในวนัเรียน 
2. ผู้ เข้าอบรมต้องเตรียม Computer Notebook มาใช้ในการเรียนตลอดทัง้หลกัสตูร โดยมคีณุสมบตัิขัน้ต ่าดงันี ้

1. CPU Core I3 ขึน้ไป 
2. RAM 4 GB ขึน้ไป 
3. พืน้ท่ีคงเหลอืไมต่ า่กวา่ 10 GB  
4. ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 ขึน้ไป (64 bit) 
5. สามารถติดตัง้ VMPlayer ได้ 

 
 
การลงทะเบยีน 
 

 ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ท่ี www.isaca-bangkok.org/EVENT  
  

http://www.isaca-bangkok.org/EVENT


 
 
วธิกีารช าระคา่อบรม   

 

โอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณชิย์จ ากดั (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  หมายเลข 247-

231087-1 ช่ือบญัชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพ    
 
หลงัจากช าระเงินกรุณาแจ้งการช าระเงินและสง่หลกัฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปท่ีเว็บไซด์  www.isaca-
bangkok.org/payment 
 
ผู้สมคัรจะต้องช าระโดยการโอนเงินก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จ านวนเงินคา่สมัมนาท่ีช าระจะต้อง
เป็นจ านวนเงินตามท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยไมมี่การหกัคา่ธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืน
ใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไมมี่นโยบายรับและช าระเงินในวนัสมัมนาหรือภายหลงัการสมัมนา  
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่  คุณประทักษ์ วงศ์สินคงม่ัน  โทรศัพท์หมายเลข 081-840-

5835   Email: conference@isaca-bangkok.org  
 

แผนที่โรงแรม Zinith  

www.isaca-bangkok.org/payment
www.isaca-bangkok.org/payment
mailto:conference@isaca-bangkok.org


 

หัวข้อการบรรยาย 

SECTION 1: CYBER SECURITY INTRODUCTION AND OVERVIEW 

 Introduction to cyber security 

 Different between information security and cyber security 

 Cyber security objectives 

 Cyber security roles 

 Cyber security domains 

SECTION 2: CYBER SECURITY CONCEPT 

 Risks 

 Common attack types and vectors 

 Policies and procedures 

 Cyber security controls 

SECTION 3 SECURITY ARCHITECTURE PRINCIPLES 

 Overview of security architecture 

 The OSI model 

 Defense in   depth 

 Firewalls 

 Isolation and segmentation 

 Monitoring detection and logging 

 Encryption  

SECTION 4 SECURITIES OF NETWORKS, SYSTEMS, APPLICATION AND DATA 

 Risk assessment 

 Vulnerability management 

 Penetration testing 

 Network security 

 Operating system security 

 Application security 

 Data security 
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SECTION 5 INCIDENT RESPONSES 

 Event VS incident 

 Security incident response 

 Investigations, Legal Holds and preservation 

 Forensics 

 Disaster Recovery and Business Continuity Plan 

SECTION 6 SECURITY IMPLICATIONS AND ADOPTIONS OF EVOLVING TECHNOLOGY 

 Current threat Landscape 

 Advance persistent threats 

 Mobile technology 

 Consumerization of IT and mobile devices 

 Cloud and digital Collaboration 

SECTION 7 Workshops  

 Web Application Penetration Testing with Damn Vulnerable Web App (DVWA) 

 Learn how hackers exploit web applications such as Brute force, Command Injection, 
XSS, SQL injection etc. 

 
 


