
 
 ปัจจุบนัภยัคุกคามดา้นไซเบอร์ มีความซบัซอ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน  ภยัคุกคามน้ีไม่ไดเ้กิด
เฉพาะกบัองคก์รขนาดใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเกิดกบัองคก์รทุกขนาด  ผูคุ้กคามอาจจะเป็นพนกังานองคก์ร
ตวัเอง คู่แข่งทางการคา้ คนทัว่ไปท่ีพอมีความรู้ดา้นไอทีและใช ้ hacking tool ได ้ (script kiddie)  แฮคเกอร์ 
(hacker) ขบวนการอาชญากรรม (organized crime) และกองทพัไซเบอร์( state sponsored cyber army)   
น าไปสู่ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือต่อภยัคุกคามทางไซ
เบอร์เหล่าน้ี 

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ถือเป็นส่วนหน่ึงของของการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IT Security)  เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ีออกแบบมาเพื่อ
รับมือและตอบสนองต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์  อนัประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์ ระบบ และการส่ือสาร หลาย
องคก์รเร่ิมจดัหาและประยกุตใ์ชม้าตรการต่างๆ เพื่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ในองคก์รหน่ึงใน 

Cybersecurity Framework ท่ีไดรั้บ
ความนิยมและใชก้นัแพร่หลายคือ  
Cybersecurity Framework ท่ีจดัท าโดย
สถาบนั NIST ซ่ึง Framework ดงักล่าว
น้ีออกแบบมาใหส้ามารถใชไ้ดก้บั
องคก์รทุกระดบั ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง
องคก์รขนาดใหญ่ สามารถใชเ้พื่อ
อา้งอิง เม่ือตอ้งบูรณาการร่วมกบั 
Framework อ่ืนๆ   

 

   

  

การตรวจสอบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Cybersecurity for Auditors 
 

วนัที่ 5-6 พฤศจกิายน 2562 

โรงแรมซีนิท ซอยนานา 

 



เม่ือผูต้รวจสอบจ าเป็นตอ้งประเมินและใหค้วามเช่ือมัน่ต่อความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ผูต้รวจสอบตอ้งตระหนกัและเรียนรู้ถึงหลกัการและ
แนวคิดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  เพื่อใหส้ามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนส าหรับผูต้รวจสอบท่ีตอ้งการตรวจสอบการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ขององคก์ร โดยอิงกบั Cybersecurity Framework ของสถาบนั NIST ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะ
เขา้ใจถึงองคป์ระกอบต่างๆ ของ  Cybersecurity Framework น้ี อาทิเช่น  Implémentation Tiers , Framework 
Core , Profiles   วธีิการน า Framework น้ีไปใชใ้นองคก์ร ความทา้ทายและอุปสรรคในการน าไปใช ้
ตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การควบคุมทางไซเบอร์ท่ีก าหนดข้ึนใชง้านนั้น ไดอ้อกแบบ
มาอยา่งเหมาะสม มีอยูจ่ริง และท างานอยา่งมีประสิทธิผล 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งตรวจสอบดา้น Cybersecurity  

 ผูป้ฏิบติังานดา้นการก ากบัดูแล / ผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสบการณ์ และตอ้งการจะเพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคการ
ตรวจสอบ Cybersecurity Framework - NIST 

  ผูท่ี้สนใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

หมายเหตุ   

ส าหรับผูเ้ขา้อบรมท่ียงัไม่มีพื้นฐานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยั  ขอแนะน า ใหเ้รียนหลกัสูตร 
Cybersecurity Fundamental  ของสมาคมฯ มาก่อน  
 
หน่วยกติทีจ่ะได้รับ 

12 หน่วยกติ 

  



 

หัวข้อการสัมมนา 

วนัแรกของการสัมมนา 

 NIST-Cybersecurity Framework 
 Main components 
 7 steps to create or improve a cybersecurity program 
 key problems in actually implementing the Framework 
 Function 1-Identify and audit guidelines 
 Function 2-Protect and audit guidelines 

 
วนัท่ีสองของการสัมมนา 

 Function 3-Detect and audit guidelines 
 Function 4-Response and audit guidelines 
 Function 5-Recover and audit guidelines 
 Cobit 5 and cybersecurity 

 

วทิยากร 

คุณสมชยั แพทยว์บูิลย ์  CISA,CISM,CRISC,CFE,CISSP 
IT Audit Manager, Central group 
กรรมการสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 
 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา 

ผู้ร่วมสัมมนา ค่าธรรมเนียม 

 ส าหรับสมาชิก ISACA       9,630 บาท 

 ส าหรับสมาชิกของสมาคมท่ีมีความร่วมมือกบัทาง ISACA และ
องคก์รท่ีสมคัรเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

10,700 บาท 

 ส าหรับบุคคลทัว่ไป 12,840 บาท 
ค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 
 



การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียม 

ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่

ช าระคา่ธรรมเนยีมผ่านทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากัด 

(มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บญัช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบ

สารสนเทศ  - ภาคพืน้กรุงเทพฯ  

หลงัจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 

www.isaca-bangkok.org/payment ทัง้นี ้ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่25 ตลุาคม 2562   

จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยไมม่กีารหักคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ

ของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด ทัง้นี้สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรับและช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลงัการ

สมัมนา  

เนือ่งจากการสมัมนาในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่30 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกวา่จ านวนทีรั่บได ้ จะใหส้ทิธิผ์ูท้ ี่

สง่หลกัฐานการช าระเงนิเขา้มากอ่น  

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คุณประทกัษ ์วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข  

081-840-5835   Email: conference@isaca-bangkok.org 

 

แผนทีโ่รงแรมซีนิท 

โรงแรมซีนิท  
เลขท่ี 29 สุขมุวทิซอย 3 นานาเหนือ คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรุงเทพ 10110 
โทร. 02 655 4999 
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