การตรวจสอบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity for Auditors
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
ปัจจุบนั ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ มีความซับซ้อนและมีความรุ นแรงมากขึ้น ภัยคุกคามนี้ไม่ได้เกิด
เฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเกิดกับองค์กรทุกขนาด ผูค้ ุกคามอาจจะเป็ นพนักงานองค์กร
ตัวเอง คู่แข่งทางการค้า คนทัว่ ไปที่พอมีความรู ้ดา้ นไอทีและใช้ hacking tool ได้ (script kiddie) แฮคเกอร์
(hacker) ขบวนการอาชญากรรม (organized crime) และกองทัพไซเบอร์( state sponsored cyber army)
นาไปสู่ ความจาเป็ นที่จะต้องมีมาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เหล่านี้
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ หรื อ Cybersecurity ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของของการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) เป็ นมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อ
รับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ระบบ และการสื่ อสาร
หนึ่งใน Cybersecurity Framework ที่
ได้รับความนิยมและใช้กนั แพร่ หลาย
คือ Cybersecurity Framework ที่จดั ทา
โดยสถาบัน NIST ซึ่ง Framework
ดังกล่าวนี้ออกแบบมาให้สามารถใช้ได้
กับองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถใช้
เพื่ออ้างอิง เมื่อต้องบูรณาการร่ วมกับ
Framework อื่นๆ

ในการประเมินและให้ความเชื่อมัน่ ต่อความเพียงพอและประสิ ทธิผลของมาตรการการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ผูต้ รวจสอบควรเรี ยนรู ้ถึงหลักการและแนวคิดด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ เพื่อให้สามารถกาหนดวิธีการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้น
สาหรับผูต้ รวจสอบที่ตอ้ งการตรวจสอบการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ขององค์กร ผูร้ ่ วมอบรมจะ
เรี ยนรู ้ภาพรวมของ Cybersecurity Framework ของสถาบัน NIST , วิธีการนา Framework นี้ไปใช้ในองค์กร
ตลอดจนเทคนิ คการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า การควบคุมทางไซเบอร์ ที่กาหนดขึ้นใช้งานนั้น ได้ออกแบบ
มาอย่างเหมาะสม มีอยูจ่ ริ ง และทางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ
 ผูต้ รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งตรวจสอบด้าน Cybersecurity
 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการกากับดูแล / ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผูต้ รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ และต้องการจะเพิ่มพูนความรู ้ และเทคนิคการ
ตรวจสอบ Cybersecurity Framework - NIST
 ผูท้ ี่สนใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่ วยกิตที่จะได้ รับ
12 หน่ วยกิตวข้ อการสั มมนา

วันแรกของการสัมมนา







Challenge of Cyber risks and Law in Thailand – Why Importance
NIST-Cybersecurity Framework
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

วันที่สองของการสัมมนา





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

วิทยากร
คุณสมชัย แพทย์วบิ ูลย์ CISA,CISM,CRISC,CFE,CISSP
IT Audit Manager, Central group
กรรมการสมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุ งเทพฯ

ค่ าธรรมเนียมในการเข้ าสั มมนา
ผู้ร่วมสั มมนา
ค่ าธรรมเนียม
9,630 บาท
 สาหรับสมาชิก ISACA
 สาหรับสมาชิกของสมาคมที่มีความร่ วมมือกับทาง ISACA และ
10,700 บาท
องค์กรที่สมัครเป็ นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
12,840 บาท
 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1)

การสมัครเข้ าอบรมและชาระค่ าธรรมเนียม
ผู ้สมัครจะต ้องลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และทารายการโอนเงินเพือ
่ ชาระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยโอนเข ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)
่ บัญชี: สมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ
ภาคพืน
้ กรุงเทพฯ
หลังจากชาระเงินกรุณาแจ ้งการชาระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปทีเ่ ว็บไซด์
http://www.isaca-bangkok.org/payment ทัง้ นี้ ผู ้สมัครจะต ้องโอนเงินก่อนวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563
จานวนเงินค่าสัมมนาทีช
่ าระจะต ้องเป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น โดยไม่มก
ี ารหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอืน
่ ใด ทัง้ นี้สมาคมฯ ไม่มน
ี โยบายรับและชาระเงินในวันสัมมนาหรือภายหลังการ
สัมมนา
เนือ
่ งจากการสัมมนาในครัง้ นี้ จาก ัดจานวนที่ 15 ท่าน หากมีผู ้สมัครเข ้ามามากกว่าจานวนทีร่ ับได ้ จะให ้สิทธิผ
์ ู ้ที่
ส่งหลักฐานการชาระเงินเข ้ามาก่อน
์ น
ิ คงมน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท ี่ คุณประท ักษ์ วงศส
่ั
ั หมายเลข 081-840-5835 Email: conference@isaca-bangkok.org
โทรศพท์

แผนที่โรงแรม
โรงแรมแมนดาริ น สามย่าน

หมายเหตุ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดังต่อไปนี้
1 .จากัดเพียง 51 คนต่อหลักสู ตร
2 . จัดให้ผเู ้ ข้าอบรม/สัมมนา นัง่ เพียงโต๊ะละ 1 ท่านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)
3 . มีการวัดอุณหภูมิผเู ้ ข้าอบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวัน ก่อนเข้าห้องอบรม/สัมมนา
4 .ผูเ้ ข้าอบรม/สัมมนาต้องสวมหน้ากากอนามัย และตอบแบบสอบถามก่อนเข้า ได้แก่
- 1 ในช่วง4 วันที่ผา่ นมา ก่อนมาอบรม/สัมมนานั้น มีประวัติการเดินทางไปยัง หรื อมาจากต่างประเทศ
หรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณางดลงทะเบียนเข้าร่ วมอบรม/สัมมนา
- มีอาการไอ /เจ็บคอ/มีน้ ามูก/ไม่ได้กลิ่น/ไม่รับรู ้รส หรื อไม่
** ในกรณีทผี่ ้ เู ข้ าอบรม/สั มมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรื อมีอาการเสี่ ยง สมาคมฯ ต้ องขอให้ บุคคลนั้นงดเข้ า
ห้ องอบรมสั มมนา/ตั้งแต่ จุดทีล่ งทะเบียนก่ อนเข้ าห้ องทันที

