
 

จาก Cybersecurity ไปสู ่Cyber Resilience จาก Cyber Sovereignty ไปสู ่Cyber Anarchy  

จากความแพรห่ลายของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการท าธรุกรรมตา่งๆ ทางธรุกจิ ไมว่า่จะเป็นการ

ท าธรุกรรมระหวา่งองคก์รดว้ยกนั หรอืการท าธรุกรรมของผูบ้รโิภค มผีลท าใหเ้กดิอาชญากรรม

ในโลกไซเบอรใ์นรปูแบบตา่งๆ ตามมามากมาย ไมว่า่จะเป็นการโจมตเีว็บไซดเ์พือ่ใหบ้รกิาร

หยดุชะงัก การขโมยขอ้มลูทีม่คีวามส าคญั และการเรยีกคา่ไถร่ะบบ 

ความพยายามขององคก์รตา่งๆ ทีจ่ะปกป้องขอ้มลู ระบบงาน และความตอ่เนือ่งของการด าเนนิ

ธรุกจิ จ าเป็นตอ้งขยายขอบเขตในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของตน 

(Information security) ใหค้รอบคลมุถงึการรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cybersecurity) 

อยา่งไรก็ด ีดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารคาดคะเนถงึ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และรปูแบบของการโจมตทีางไซเบอรท์ีเ่กดิขึน้ใหมเ่ป็นไปไดย้าก มผีล

ท าใหแ้ผนในการบรหิารความเสีย่งนัน้ ไมส่ามารถลดความเสีย่งและความเสยีหายไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ แนวคดิของ Cyber Resilience จงึเกดิขึน้ เพือ่ใหอ้งคก์รตา่งๆ สามารถรับมอืกบัการ

โจมตทีางไซเบอรท์ีค่าดไมถ่งึเหลา่นี ้ตลอดจนท าความเขา้ใจเรือ่งอธปิไตยไซเบอร ์ 

ความทนทานตอ่การถกูโจมตทีางไซเบอรห์รอื "Cyber Resilience" คอือะไร?  

 

นอกเหนอืจากการรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ของสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทาง
ไซเบอรแ์ลว้ Cyber Resilience เนน้ถงึ
ความสามารถในการรบัมอืกบัภัยคกุคามจาก
การโจมตทีางไซเบอรท์ีค่าดไมถ่งึ ชว่ยให ้
องคก์รสามารถอยูร่อดจากการโจมต ีโดย
ไดรั้บความเสยีหายและมชีว่งเวลาของการ
หยดุชะงักของระบบนอ้ยทีส่ดุ สามารถฟ้ืนฟู
หรอืกูค้นืความเสยีหายกลบัมาใหไ้ดอ้ยา่ง
รวดเร็วทีส่ดุ 

 

6 – 7 ตุลาคม 2563    โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 



 

การใหค้วามส าคญัตอ่ Cyber Resilience และ Cyber Sovereignty 

ในชว่งสองปีทีผ่า่นมา มกีารยกระดบัมาตรฐานและกฎระเบยีบของหน่วยงานก ากบัดแูลสถาบนั

การเงนิในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรท์ัว่โลก โดย     หนึง่ในสบิของแนวโนม้ดา้น

ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอรใ์นปี 2561 ทีห่น่วยงานก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ ตลาดทนุ 

ธรุกจิหลกัทรัพย ์ธรุกจิจัดการลงทนุ ธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และธรุกจิประกนัภัย ทัง้ใน

และตา่งประเทศ ลว้นแตใ่หค้วามส าคญัในเรือ่ง “Cybersecurity” เป็นประเด็นส าคญั ไมว่า่จะ

เป็น Monetary Authority of Singapore (MAS) ของสงิคโปร,์ Hong Kong Monetary 

Authority (HKMA) ของฮอ่งกง โดยเนน้ใหม้กีารพฒันาจาก “Information Security State” 

มาเป็น “Cybersecurity State” และเขา้สูส่ภาวะ “Cyber Resilience” ในทีส่ดุ 

 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการสมัมนาในคร ัง้นี ้

องคก์รทัว่โลกจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพือ่รองรบั Digital Transformation/Digital Disruption ซึง่

จะตอ้งมกีารเปลีย่นผา่นจาก Information Security State เขา้สู ่Cybersecurity State กอ่นที่

จะตอ่ยอดในการสรา้งความทนทานตอ่การถกูโจมตทีางไซเบอรใ์หก้บัองคก์ร โดยจะตอ้งศกึษา

รายละเอยีดของ  NIST Cybersecurity Framework ใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้และน า NIST 

Cybersecurity Framework ไปด าเนนิการวเิคราะหช์อ่งวา่งในองคก์ร เพือ่ใหเ้ห็นสิง่ทีเ่ป็นอยู่

ในปัจจบุนั (“AS-IS”) และสิง่ทีต่อ้งการจะเป็น  (“TO-BE”) ตลอดจนระบรุะดบัวฒุภิาวะ 

(Maturity Level) ในปัจจบุนัและระดบัทีต่อ้งการขององคก์ร โดยเป็นทีค่าดหมายวา่ หน่วยงาน

ก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิในประเทศไทยจะมกีารประกาศขอ้ก าหนดเหลา่นีใ้นรปูแบบของกรอบ

การประเมนิความพรอ้มดา้น Cyber Resilience ในเวลาอกีไมน่านนี ้ทัง้นีเ้พือ่สนับสนุนสง่เสรมิ

นโยบายการเขา้สู ่Thailand 4.0  

ผูค้วรเขา้รว่มหลกัสตูรนีป้ระกอบดว้ย 

- ผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ผูต้รวจสอบ ผูบ้รหิารงานตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ผูบ้รหิารดา้นความเสีย่ง ผูบ้รหิารดา้นความเสีย่งทางไซเบอร ์ 

- ผูบ้รหิารความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (CISO,CSO)  

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจัดการความเสีย่งทางไซเบอร ์ 

- อาจารยแ์ละนักวชิาการ 

  



หวัขอ้การสมัมนา 

- BACK TO THE BASIC : "Security" , "Resilience" and “Sovereignty” 

- From Information Security to Cybersecurity, From Cybersecurity to Cyber Resilience, From 

Cyber Sovereignty to Cyber Anarchy 

- Understand Cyber Kill Chain 

- Why Cyber Resilience? 

- Foundation of Cyber Resiliency 

- Understand NIST Cybersecurity Framework  

- Understand Threat Models, Threat information and Frameworks 

- Understand Cyber Resiliency Engineering Framework 

- Understand Cyber Resiliency Design Principle  

- Understand Cyber Resilience Review (CRR) 

- Understand Cyber Sovereignty and How to live with it  

CPE ทีไ่ดร้บั : 12 หนว่ย 

วนัทีจ่ดัสมัมนา   6 - 7 ตลุาคม 2563  (2 วนั)                                       
สถานที ่ โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น 

วทิยากร : อ. ปรญิญา หอมเอนก, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, SSCP, 

CSSLP, CSX  

คา่สมัมนา (รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% แลว้) 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัรา
คา่ธรรมเนยีม 

สมาชกิของ ISACA 14,445.- 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจาก
องคก์รเดยีวกนัตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 

16,050.- 

บคุคลทั่วไป 19,260.- 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  

 
การลงทะเบยีน: 
ลงทะเบยีนออนไลน ์ที ่http://www.isaca-bangkok.org/EVENT   
วธิกีารช าระคา่สมัมนา:   
โอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากดั (มหาชน)   

สาขาเซ็นทรลัเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1    

ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพ 

หลังจากช าระเงนิกรณุาอเีมลห์ลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปยัง  
conference@isaca-bangkok.org  
หมายเหต:ุ จ ำนวนเงินค่ำสัมมนำที่ช ำระจะต้องเป็นจ ำนวนเงินตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น โดยไม่มีกำรหักค่ำธรรมเนียมกำรโอน
เงินของธนำคำรหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใด ทั้งนี้สมำคมฯ ไม่มีนโยบำยรับและช ำระเงินภำยหลังกำรสัมมนำ 
 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดท้ ี ่ คณุประทกัษ ์วงศส์นิคงม ัน่  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-5835    

http://www.isaca-bangkok.org/EVENT
mailto:conference@isaca-bangkok.org


แผนทีส่ถานทีจ่ดัสมัมนา 

  

 

 
หมายเหตุ    เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะมีมำตรกำรดังต่อไปนี ้
  1. จ ำกัดเพียง 15 คนต่อหลักสูตร 
  2. จัดให้ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ นั่งเพียงโต๊ะละ 1 ท่ำนเพ่ือรักษำระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 
  3. มีกำรวัดอุณหภูมิผู้เข้ำอบรม/สัมมนำ ทุกท่ำน ทุกวัน ก่อนเข้ำห้องอบรม/สัมมนำ  
  4. ผู้เข้ำอบรม/สัมมนำต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย  และตอบแบบสอบถำมก่อนเข้ำ ได้แก่ 
       - ในช่วง 14 วันที่ผ่ำนมำ ก่อนมำอบรม/สัมมนำนั้น มีประวัติกำรเดินทำงไปยัง หรือมำจำกต่ำงประเทศ    
          หรือไม่ ถ้ำมี กรุณำงดลงทะเบียนเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ 
       - มีอำกำรไอ/เจ็บคอ/มีน้ ำมูก/ไม่ได้กลิ่น/ไม่รับรู้รส หรือไม่ 
** ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเสี่ยง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลนั้น 
งดเข้าห้องอบรม/สัมมนาตั้งแต่จุดที่ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องทันที 
 


