
4-6 กันยายน 2563 โรงแรมซีนิท นานาเหนือ 

CYBERSECURITY FUNDAMENTALS 

 EXAMINATION PREPARATION PROGRAM 

หลกัสูตรความรูพ้ื้นฐานดา้นการรกัษาความม ั่นคงปลอดภยัไซเบอร์และการเตรียม
สอบวุฒบิตัร (CYBERSECURITY FUNDAMENTAL EXAMINATION PREPARATION 

PROGRAM ) 

ภยัคกุคามทางด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา  จ านวนองค์กรและผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัคกุคามมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ประกอบกบัข้อก าหนดทางด้านกฎหมายท่ีต้องการยกระดบัการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์   ก่อให้เกิดความต้องการผู้ มีทกัษะด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์มีมาก
ขึน้ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน    สมาคม ISACA ได้ตระหนกัถึงความต้องการดงักล่าว จงึได้จดัให้มีวฒุิบตัรด้าน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ขึน้มาเพื่อยกระดบัมาตรฐานของวิชาชีพด้านนี ้โดยแบง่วฒุิบตัรออกเป็น 3 
ระดบั คือ   

1. ระดบัพืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  ( CYBERSECURITY FUNDAMENTALS 
CERTIFICATE) 

2.  ระดบัพืน้ฐานทางเทคนิคด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CSX TECHNICAL 
FOUNDATIONS CERTIFICATES) 

3.  ระดบัผู้ปฏิบตังิานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CSX CYBERSECURITY 
PRACTITIONER) 

หลกัสตูรความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CYBERSECURITY FUNDAMENTALS) 

เป็นหลกัสตูรท่ีออกแบบมาส าหรับวางพืน้ฐานด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ส าหรับผู้ ท่ีเร่ิมต้น
ปฏิบตังิานด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  ให้เข้าใจถึงหลกัการ กรอบด าเนินการ แนวปฏิบตั ิและกระบวนการ
ควบคมุท่ีส าคญัด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  นอกจากนี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ความรู้ท่ีได้รับเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ียอมรับ หลกัสตูรนีไ้ด้เสริมเนือ้หาเก่ียวกบัการสอบวฒุิบตัร CYBERSECURITY FUNDAMENTALS 

CERTIFICATE เพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความมัน่ใจในการสอบวฒุิบตัร 
 
ทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพ (ISACA Bangkok Chapter) เป็น
หนว่ยงานท่ีได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการจากสมาคม ISACA ในการจดัหลกัสตูร  Cybersecurity 
Fundamental Examination Preparation Program  โดยจะครอบคลมุเนือ้หาดงันี ้ 



 

 หวัข้อหลกัส าหรับการสอบ Cybersecurity fundamentals certificate   
o Cyber security concepts 
o Cyber security architecture principles 
o Cyber security of networks, systems, applications and data Incident response 
o The security implications of the adoption of emerging technologies 

 Lab  เร่ืองชอ่งโหวข่อง Web application 

 Cybersecurity Fundamentals Certificate ‘s Mock Exam  
 
CPE  
ที่ได้รับ: 18 หนว่ย 
 
ระยะเวลา    
4 – 6 กนัยายน 2563 (3 วนั) 
 
วทิยากร  
คณุสมชยั แพทย์วิบลูย์ CIA,CISA,CISM,CFE,CISSP,CSSLP,CRISC,CSX Fundamental              
                   

อตัราคา่ธรรมเนียม 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัราคา่ธรรมเนียม 

สมาชกิของ ISACA                 12,840.00 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจาก
องค์กรเดยีวกนัต ัง้แต ่3 คนขึน้ไป 

13,910.00 

บคุคลท ั่วไป 14,980.00 
อตัราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
(สมาคมไดร้บัการยกเว้นไมต่อ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าส ั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 

หมายเหตุ : ส าหรบัหลกัสูตรน้ี ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเตรียม Computer Notebook มาใชใ้นการเรียนใน
วนัทีส่องของหลกัสูตร โดยเครือ่งตอ้งมคีุณสมบตัขิ ัน้ต า่ดงัน้ี 

 CPU Core I3 ขึน้ไป มี RAM 4 GB ขึน้ไป และมพ้ืีนทีค่งเหลือไมต่ ่ากวา่ 10 GB  

 ระบบปฏบิตักิาร Windows 7 ขึน้ไป (64 bit) 

 สามารถตดิต ัง้ VMPlayer ได ้

  



 
 
การลงทะเบียน 
ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ท่ี www.isaca-bangkok.org/EVENT  

 

 
วธิีการช าระคา่อบรม   
 
โอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  
หมายเลข 247-231087-1 ช่ือบญัชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้
กรุงเทพฯ    
 
หลงัจากช าระเงินกรุณาแจ้งการช าระเงินและสง่หลกัฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปท่ีเว็บไซด์  
www.isaca-bangkok.org/payment 
 
ผู้สมคัรจะต้องช าระโดยการโอนเงินก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 จ านวนเงินคา่สมัมนาท่ีช าระ
จะต้องเป็นจ านวนเงินตามท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยไมมี่การหกัคา่ธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารหรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไมมี่นโยบายรับและช าระเงินในวนัสมัมนาหรือภายหลงัการสมัมนา  
 
ตดิต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่  คุณประทักษ์ วงศ์สินคงม่ัน  โทรศัพท์หมายเลข 
081-840-5835   Email: conference@isaca-bangkok.org  

 
 
 

แผนทีโ่รงแรม Zenith 
 
 

 

สถานท่ีอบรม 

 

 

 

 

 

 

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


 

หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดงัต่อไปน้ี 

  1  . จ  ากดัเพียง 15 คนต่อหลกัสูตร 
  2 . จดัใหผู้เ้ขา้อบรม/สัมมนา นัง่เพียงโตะ๊ละ 1 ท่านเพื่อรักะาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
  3  . มีการวดัอุณหภูมิผูเ้ขา้อบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวนั ก่อนเขา้หอ้งอบรม/สัมมนา  
  4 . ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมหนา้กากอนามยั  และตอบแบบสอบถามก่อนเขา้ ไดแ้ก่ 

         - ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา  ก่อนมาอบรม /สัมมนานั้น มีประวติัการเดินทางไปยงั หรือมาจาก 
            ต่างประเทศหรือไม่ ถา้มี กรุณางดลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา  
       - - มีอาการไอ/เจบ็คอ/มีน ้ามูก/ไม่ไดก้ล่ิน/ไม่รับรู้รส หรือไม่ 

** ในกรณีทีผู้่เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลน้ันงดเข้าห้อง
อบรม /สัมมนา ตั้งแต่จุดทีล่งทะเบียนก่อนเข้าห้องทันที 
  



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 

 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. 

 


