
 

 ปัจจุบนัภยัคกุคามดา้นไซเบอร์ มคีวามซบัซอ้นและมคีวามรุนแรงมากข้ึน  ภยัคกุคามน้ีไมไ่ดเ้กดิ
เฉพาะกบัองค์กรขนาดใหญเ่ทา่นั้น แตส่ามารถเกดิกบัองค์กรทุกขนาด  ผูค้กุคามอาจจะเป็นพนักงานองค์กร
ตวัเอง คูแ่ขง่ทางการคา้ คนทัว่ไปท่ีพอมคีวามรู้ดา้นไอทีและใช ้ hacking tool ได ้ (script kiddie)  แฮคเกอร์ 
(hacker) ขบวนการอาชญากรรม (organized crime) และกองทพัไซเบอร์( state sponsored cyber army)   
น าไปสูค่วามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมมีาตรการท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมอืตอ่ภยัคกุคามทางไซ
เบอร์เหลา่น้ี 

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ถือเป็นสว่นหน่ึงของของการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IT Security)  เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ีออกแบบมาเพื่อ
รับมอืและตอบสนองตอ่ภยัคกุคามทางไซเบอร์  อนัประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์ ระบบ และการส่ือสาร   

หน่ึงใน Cybersecurity Framework ท่ี
ไดรั้บความนิยมและใชก้นัแพรห่ลาย
คือ  Cybersecurity Framework ท่ีจดัท า
โดยสถาบนั NIST ซ่ึง Framework 
ดงักลา่วน้ีออกแบบมาให้สามารถใชไ้ด้
กบัองค์กรทุกระดบั ตั้งแตข่นาดเล็ก
จนถึงองค์กรขนาดใหญ ่ สามารถใช ้
เพื่ออา้งอิง เมือ่ตอ้งบูรณาการรว่มกบั 
Framework อ่ืนๆ   

 

 

   

  

การตรวจสอบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

 

เล่ือนเป็นวนัท่ี 28-29 สิงหาคม 2564 



ในการประเมนิและให้ความเชื่อม ัน่ตอ่ความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ผูต้รวจสอบควรเรียนรู้ถึงหลกัการและแนวคิดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร์  เพื่อให้สามารถก  าหนดวธีิการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน
ส าหรับผูต้รวจสอบท่ีตอ้งการตรวจสอบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ขององค์กร ผูร้ว่มอบรมจะ
เรียนรู้ภาพรวมของ Cybersecurity Framework ของสถาบนั NIST ,  วธีิการน า Framework น้ีไปใชใ้นองค์กร 
ตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบเพื่อให้ม ัน่ใจวา่ การควบคมุทางไซเบอร์ท่ีก  าหนดข้ึนใชง้านนั้น ไดอ้อกแบบ
มาอยา่งเหมาะสม มอียูจ่ริง และท างานอยา่งมปีระสิทธิผล 

หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งตรวจสอบดา้น  Cybersecurity  

 ผูป้ฏิบติังานดา้นการก  ากบัดูแล / ผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เจา้หน้าท่ีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสบการณ์ และตอ้งการจะเพิ่มพนูความรู้ และเทคนิคการ
ตรวจสอบ Cybersecurity Framework - NIST 

  ผูท่ี้สนใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หน่วยกิตที่จะได้รับ 

12 หน่วยกิตวข้อการสัมมนา 

วนัแรกของการสัมมนา 
 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 

 
วนัท่ีสองของการสัมมนา 

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

 



วิทยากร 

 

คณุสมชยั แพทย์วบูิลย์   CISA,CISM,CRISC,CFE,CISSP 
กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 
 

 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา 

ผู้ ร่วมสัมมนา ค่าธรรมเนียม 

 ส าหรับสมาชิก ISACA       9,630 บาท 

 ส าหรับสมาชิกของสมาคมท่ีมคีวามร่วมมอืกบัทาง ISACA และ
องค์กรท่ีสมคัรเป็นกลุม่ตั้งแต ่ 3 คนข้ึนไป 

10,700 บาท 

 ส าหรับบุคคลทัว่ไป 12,840 บาท 

คา่ธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจา่ยตามค าส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1) 
 
 

การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียม 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลนท์าง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่ช าระ

ค่าธรรมเนยีมผ่านทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณชิย์จ ากัด (มหาชน)  

สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์  หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  - 

ภาคพืน้กรุงเทพฯ  

หลังจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและส่งหลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์  

http://www.isaca-bangkok.org/payment ทัง้น ี ้ ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิก่อนวันที ่ 20 สงิหาคม 

2564   

จ านวนเงนิค่าสัมมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไม่มกีารหกัค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิ

ของธนาคารหรือค่าธรรมเนยีมอ ืน่ใด ทัง้น ีส้มาคมฯ ไม่มนีโยบายรับและช าระเงนิในวันสัมมนาหรือภายหลังการ
สัมมนา  

เน ือ่งจากการสัมมนาในครั้งน ี ้ จ ากดัจ านวนท ี ่ 20 ทา่น หากมผูีส้มัครเขา้มามากกว่าจ านวนทีรั่บได ้ จะใหส้ทิธ ิผู์ท้ ี่

ส่งหลักฐานการช าระเงนิเขา้มาก่อน  

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท ี ่  คุณประทกัษ ์ วงศส์นิคงม ัน่   

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

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


 

 

แผนที่โรงแรม 

โรงแรมแมนดาริน สามยา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 มมีาตรการดงัตอ่ไปน้ี 
 1 .จ ากดัเพียง 20 คนตอ่หลกัสูตร 
2 . จดัให้ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนา นั่งเพียงโต๊ะละ 1 ทา่นเพื่อรักษาระยะหา่งทางสังคม (Social Distancing) 
3 . มกีารวดัอุณหภูมผูิเ้ขา้อบรม/สัมมนา ทุกทา่น ทุกวนั กอ่นเขา้ห้องอบรม/สัมมนา  
 4 .ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมหน้ากากอนามยั  และในกรณี 
    -     ในชว่ง 1 4 วนัท่ีผา่นมา กอ่นมาอบรม/สัมมนานั้น มปีระวติัการเดินทางไปยงั หรือมาจากตา่งประเทศ   
           หรือไม ่ถา้ม ีกรุณางดลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม/สัมมนา 

- มอีาการไอ /เจ็บคอ/มนี ้ ามกู/ไมไ่ด้กล่ิน/ไมรั่บรู้รส หรือไม ่
** ในกรณทีีผู่้ เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลนั้นงดเข้า

ห้องอบรม /สัมมนา ตั้งแต่จุดทีล่งทะเบียนก่อนเข้าห้องทนัท ี
 


