
CRISC®  
 

CERTIFIED IN RISK AND  
INFORMATION SYSTEMS CONTROL 

PROGRAM 
 

หลกัสูตร  
ผูบ้รหิารความเสีย่งดา้นไอทมีอือาชพี 

 

 

WHEN 

26 – 28 Aug. 2020         9am – 16pm 

29 Aug.   2020 /CRISC Mock Exam 

WHERE 

โรงแรม แมนดารนิ (สามย่าน)  
 

CONTACT  
คุณประทกัษ ์วงศส์นิคงม ัน่   
081-840-5835  
conference@isaca-bangkok.org 
https://www.isaca-bangkok.org/ 
Facebook : isacabangkok 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วทิยากร 

คุณ วสุิทธ์ิ สุวรรณสุขโรจน์ 
CRISC ACCREDITED 

TRAINER 
CISA CRISC CISM 

 

 
 

 
 
 
 
 

จดัโดย  
สมาคม 

ผูต้รวจสอบและควบคมุ 
ระบบสารสนเทศ- 
ภาคพืน้กรุงเทพฯ 

 
 

 

mailto:conference@isaca-bangkok.org


About : CRISC Program 

 

องคก์รในปัจจบุนัใชไ้อทใีนงานในเกอืบทุกดา้นของกระบวนการท างาน สง่ผลใหห้ากมคีวามเสีย่งทาง
ไอทเีกดิขึน้โดยไม่มกีารควบคมุ และ/หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่ทราบถงึความเสีย่งหรอืวธิจีดัการความ
เสีย่งทางไอทอียา่งถกูตอ้ง และทนัท่วงท ีอาจเกดิผลกระทบทีร่า้ยแรงกบัองคก์รได ้ 
สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ จงึไดจ้ดัหลกัสตูรวฒุบิตัร
ผูบ้รหิารความเสีย่งดา้นไอทมีอือาชพี เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารความ
เสีย่งดา้นไอท ีใหม้คีณุภาพและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล พรอ้มรบัความเสีย่งทางไอท ีทีม่อียู่
ในปัจจบุนัและ เตรยีมกระบวนการการท างานเพือ่จดัการกบัความเสีย่ง ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
อยา่งมรีะบบ 
 
วตัถปุระสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย 
1.เพือ่พฒันาบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามรูส้ามารถบรหิารความเสีย่งดา้นไอท ีระดบัสากล มี
กระบวนการควบคมุความเสีย่งทีม่คีณุภาพ ตรวจสอบได ้และ เหมาะสมกบัองคก์ร 
2.เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้รกิารมั่นใจในระบบไอทขีององคก์ร วา่ไดร้บัการจดัการ
ความเสีย่งอยา่งเหมาะสม และเพยีงพอ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูบ้รหิารดา้นไอท ีบุคลากรดา้นไอท ี
 ผูบ้รหิารดา้นความเสีย่ง บุคลากรดา้นความเสีย่ง และ บุคคลทีส่นใจ 

 
วุฒบิตัร CRISC: 

 หมายถงึสญัลกัษณท์ีม่ชี ือ่เสยีงของความรูแ้ละความเช ีย่วชาญในฐานะผูเ้ช ีย่วชาญดา้น
ความเสีย่ง 

 เพิม่มูลคา่ใหก้บัองคก์รดา้นการจดัการความเสีย่งดา้นไอท ี
 ชว่ยใหค้ณุไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเมือ่แสวงหาการเตบิโตของหนา้ทีก่ารงาน 
 ชว่ยใหค้ณุเขา้ถงึความรูร้ะดบัโลกของ ISACA ซึง่เป็นเนือ้หาทนัสมยัทีส่ดุเกีย่วกบัการ

จดัการความเสีย่งดา้นไอท ี
 ชว่ยใหค้ณุบรรลมุาตรฐานระดบัมอือาชพีเมือ่ผ่านขอ้ก าหนดของ ISACA ส าหรบั

การศกึษาตอ่เน่ืองและการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม 
 
 
ความสามารถของผูถ้อืวุฒบิตัร CRISC: 

 มคีวามเขา้ใจทีม่ากขึน้เกีย่วกบัผลกระทบของความเสีย่งดา้นไอทแีละความเกีย่วขอ้งกบั
องคก์รโดยรวม 

 สามารถพฒันาแผนลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ก าหนดมุมมองเกีย่วกบัความเสีย่งดา้นไอททีีส่ามารถน าไปสูก่ าหนดมาตรฐานการ

จดัการความเสีย่งส าหรบัองคก์ร 
 
 
 
 
 



 

คา่อบรม  
 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนียม  

 สมาชกิของสมาคม ISACA 
14,445 

       12,840 บาท 
 สมาชกิของสมาคมทีม่คีวามรว่มมอืกบั 

ISACA และองคก์รทีส่มคัรเป็นกลุม่ตัง้แต ่
3 คนขึน้ไป 

16,050 

13,910 บาท 

 บุคคลทั่วไป 
19260 

14,980 บาท 
 

CRISC Mock Exam* 4,280* บาท 
 

ราคาขา้งตน้รวมภาษมูีลคา่เพิม่แลว้ 
(สมาคมไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งถกูหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 
ขอ้ 12/1 และอตัราคา่สมัมนานีไ้ดร้วมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

 
*ฟร ี!!! 
คา่ธรรมเนียมการเขา้อบรม CRISC Mock Exam ในวนัที ่29 ส.ค. 63 ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้อบรม 
CRISC Program  หรอืเป็นผูส้มคัรสอบ CRISC ทัง้นีผู้ส้มคัรสอบ CRISC จะตอ้งแนบหลกัฐาน
การช าระเงนิคา่สมคัรสอบ CRISC สง่มาทาง email ที ่conference@isaca-bangkok.org   
 
ทัง้นีส้มาคมฯ ขอสงวนสทิธิส์ าหรบั CRISC Mock Exam ใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมหลกัสตูรนีใ้นกรณีที่

จ านวนผูส้มคัรเต็มตามจ านวนจ ากดั 
 

การสมคัรเขา้อบรมและช าระคา่ธรรมเนียมในการเขา้สมัมนา  
 
ผูส้มคัรจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลนท์าง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิ
เพือ่ช าระคา่ธรรมเนียมผ่านทางบญัชธีนาคาร โดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ธนาคารไทย
พาณิชยจ์ ากดั (มหาชน)  สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บญัช:ี สมาคม
ผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ  - ภาคพืน้กรงุเทพฯ  
 

หลงัจากช าระเงนิกรณุาแจง้การช าระเงนิและสง่หลกัฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 
www.isaca-bangkok.org/payment 

ผูส้มคัรจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่21 สงิหาคม 2563 จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่  าระจะตอ้งเป็นจ านวน
เงนิตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยไม่มกีารหกัคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่
ใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไม่มนีโยบายรบัและช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลงัการสมัมนา  
 

เน่ืองจากการสมัมนาในคร ัง้นี ้จ ากดัจ านวนที ่15 ท่าน หากมผูีส้มคัรเขา้มามากกวา่จ านวนทีร่บัได ้
จะใหส้ทิธิผู์ท้ีส่ง่หลกัฐานการช าระเงนิเขา้มากอ่น  
 

ราคาพเิศษ 

http://www.isaca-bangkok.org/event
file://Mac/Home/Downloads/www.isaca-bangkok.org/payment
file://Mac/Home/Downloads/www.isaca-bangkok.org/payment


จ านวนการนับช่ัวโมง : 18 ช ัว่โมง 

เน้ือหาหลกัสูตร 
วนัท1ี 26 สงิหาคม 2563 
9.00 - 12.00 น 

IT Risk Management 
IT Risk Identification 

13.00 - 16.00 น. IT Risk Assessment 
Qualitative VS Quantitative 

วนัที2่ 27 สงิหาคม 2563  
9.00 – 12.00 น. 

IT Risk Control 
Corrective, Detective 
Compensating, Deterrent, Protective 
and Directive 

13.00 - 16.00 น. Risk Response & Mitigation BCP DRP 
วนัที3่ 28 สงิหาคม 2563  
9.00 - 12.00 น. 

Risk and Control Monitoring and 
Reporting 

13.00 - 16.00 น. KRI KPI Risk Awareness 
วนัที4่ 29 สงิหาคม 2563  
9.00 - 16.00 น. 

ฟร ีCRISC Mock Exam 

 

 

แผนที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

 
 
 
หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดงัต่อไปน้ี 
  1 .  จ  ากดัเพียง 11 รนต่อัลกัสตตร  
  2 . จดัใัผ้ตเ้ขา้อบรม/สัมมนา นัง่เพียงโตะ๊ละ 1 ่่านเพื่อรักะาระยะั่าง่างสังรม (Social Distancing) 
  3 . มีการวดัอุณัภตมิผตเ้ขา้อบรม/สัมมนา ุ่ก่่าน ุ่กวนั ก่อนเขา้ัอ้งอบรม/สัมมนา  
  4 . ผตเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมันา้กากอนามยั  และตอบแบบสอบถามก่อนเขา้ ไดแ้ก่ 

       - ใน่่วง 14 วนั่่ีผา่นมา ก่อนมาอบรม /สัมมนานั้น มีประวติัการเดิน่างไปยงั ัรือมาจากต่างประเ่ศ    
          ัรือไม ่ถา้มี กรุณางดลง่ะเบียนเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 

       - มีอาการไอ /เจบ็รอ/มีน ้ามตก/ไม่ไดก้ล่ิน/ไม่รับรต ้รส ัรือไม่ 
** ในกรณีทีผู้่เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลน้ันงดเข้าห้องอบรม/
สัมมนาตั้งแต่จุดทีล่งทะเบียนก่อนเข้าห้องทนัที 


