
 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 

(CYBERSECURITY FUNDAMENTALS COURSE) 

             ภยัคกุคามดา้นไซเบอร์ทีเ่กดิขึน้ท ั่วโลก ท าใหเ้กดิความตอ้งการผูท้ีม่ีทกัษะ
ดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์อยา่งมาก จากการส ารวจ “Global 
Information Security Survey 2014” โดย Ernst & Young’s (EY)  ระบุวา่  
“เป็นเรือ่งยากทีจ่ะหาบุคลากรทีม่ีความเชีย่วชาญมาวเิคราะห์และกล ั่นกรองขอ้มูล
เกีย่วกบัภยัคกุคาม ตลอดจนหาขอ้สรุปและใหข้อ้แนะน าทีส่ามารถน าไปด าเนินการ
ได”้   ปจัจุบนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ไมใ่ชส่ิง่ทีไ่กลตวัอกีตอ่ไป องคก์รจ านวนมาก
ก าลงัเผชญิกบัการโจมตีทางไซเบอร์ทีม่ีมากขึน้ท ัง้ในดา้นความถีแ่ละความรุนแรง  
ดว้ยเหตุน้ี ทาง ISACA จงึไดจ้ดัใหม้ีวุฒบิตัร “ความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความ
ม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cybersecurity Fundamentals Certificate)” ซึง่
เป็นสว่นหน่ึงของโปรแกรมวุฒบิตัรทางดา้น Cybersecurity Nexus (CSX) 
วุฒบิตัรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์น้ี มีเน้ือหาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนักบั Cybersecurity Education (NICE) ของ  National 
Institute of Standards and Technology (NIST) ซึง่เป็นทีย่อมรบัในเรือ่งการ
รกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ในปจัจุบนั 
 
 
วุฒบิตัรความรูพ้ืน้ฐานดา้นการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ทดสอบความรู ้5 
ดา้น คอื 

 แนวคดิดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์  
 หลกัการสถาปตัยกรรมดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
 การรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ดา้นเครือขา่ย ระบบ ระบบงาน และ

ขอ้มลู 
 การตอบสนองตอ่เหตุการณ์ผดิปกต ิ
 มมุมองดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัในการรบัเทคโนโลยีทีเ่กดิขึน้ใหมม่า

ใช ้ 
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ประโยชน์ตอ่องคก์ร 

 เน่ืองจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ไดเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และเกดิภาวะขาด
แคลนผูเ้ชีย่วชาญดา้นน้ีท ั่วโลก   หลกัสตูรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์ของ ISACA จงึเป็นหน่ึงในหลกัสตูรทีจ่ะชว่ยฝึกอบรมให้
บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานในดา้นการรกัษาความม ั่นคง
ปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ หลกัสูตรน้ีชว่ยใหม้ ั่นใจไดว้า่บุคลากรจะมีทกัษะและ
ความรูท้ีจ่ าเป็นในการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ อีกท ัง้มีความพรอ้มใน
การสอบวุฒบิตัร “ความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity Fundamentals Certificate)”    ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการ
ตอ่ยอดในการศกึษาดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัในระดบัสูงตอ่ไป  

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั 

 ผูท้ีม่ีความสนใจทีจ่ะสอบวุฒบิตัรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ทีจ่ดัโดย ISACA 

 ผูต้รวจสอบ เจา้หน้าทีด่า้นความเสีย่ง เจา้หน้าทีด่า้นการก ากบัดูแล เจา้หน้าที่
ดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ  เจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย ผูซ้ึง่ 

o เริม่ตน้งานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์    
o มีความสนใจทีจ่ะเปลีย่นมาปฏบิตัวิชิาชีพดา้นการรกัษาความม ั่นคง

ปลอดภยัไซเบอร์    
 ผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษาและสนใจทีจ่ะเริม่ตน้สายงานอาชีพดา้นการรกัษาความ

ม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 บุคลากรในสายงานอืน่ๆ ทีเ่ล็งเห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมีคยวามรูด้า้นการการ

รกัษาความม ั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

 
CPE ทีจ่ะไดร้บั: 12 หน่วย 
 

 
วทิยากร 

 

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

 คณุวรพจน์ ลูกไมพ้รรณ CISA,CISM,CRSIC 
 

                   

อตัราคา่ธรรมเนียม 



 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัราคา่ธรรมเนียม 

สมาชกิของ ISACA 9,523.00 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจากองค์กรเดยีวกนัต ัง้แต ่
3 คนขึน้ไป 

10,165.00 

บคุคลท ั่วไป 11,770.00 
อตัราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
(สมาคมไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าส ั่งกรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 

หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสตูรน้ี  
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนจะใหเ้ป็น electronic file ในวนัเรียน 
2. ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเตรยีม Computer Notebook มาใชใ้นการเรยีนตลอดท ัง้หลกัสตูร โดย
มคีณุสมบตัขิ ัน้ต ่าดงัน้ี 

 CPU Core I3 ขึน้ไป 

 RAM 4 GB ขึน้ไป 

 พื้นทีค่งเหลือไมต่ ่ากวา่ 10 GB  

 ระบบปฏบิตักิาร Windows 7 ขึน้ไป (64 bit) 

 สามารถตดิต ัง้ VMPlayer ได ้

 
 
การลงทะเบยีน 
 

 ลงทะเบียนออนไลน์ ไดท้ี ่www.isaca-bangkok.org/EVENT  
  

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


 

 
วธิีการช าระคา่อบรม   

 
โอนเขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน)  สาขา
เซ็นทรลัเวลิด์  หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บญัชี: สมาคมผูต้รวจสอบและ
ควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ    
 
หลงัจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลกัฐานการโอนเงนิ (Pay-in 
Slip) ไปทีเ่ว็บไซด์  www.isaca-bangkok.org/payment 
 
ผูส้มคัรจะตอ้งช าระโดยการโอนเงนิกอ่นวนัที ่10 เมษายน 2563 จ านวนเงนิคา่
สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไมม่ีการหกั
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิของธนาคารหรือคา่ธรรมเนียมอืน่ใด ท ัง้น้ีสมาคมฯ ไม่
มีนโยบายรบัและช าระเงนิในวนัสมัมนาหรือภายหลงัการสมัมนา  
 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดการอบรมไดท้ี ่ คณุประทกัษ์ วงศ์สนิคงม ั่น  โทรศพัท์

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

 

แผนทีโ่รงแรม Zinith  

https://d.docs.live.net/828de9d68aa96dd9/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/CSX/2018/www.isaca-bangkok.org/payment
mailto:conference@isaca-bangkok.org
mailto:conference@isaca-bangkok.org


 

หวัขอ้การบรรยาย 

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 

SECTION 5 INCIDENT RESPONSES 
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 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. 

 
 


