
                                                                                                                             
 

 
 
   ภยัคุกคามทางดา้นไซเบอร์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผา่นมา  จ  านวนองคก์รและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากภยัคุกคามมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประกอบกบัขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายท่ีตอ้งการยกระดบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร์   ก่อใหเ้กิดความตอ้งการผูมี้ทกัษะดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์มีมากข้ึนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน    
สมาคม ISACA ไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการดงักล่าว จึงไดจ้ดัใหมี้วุฒิบตัรดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ข้ึนมาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานของวชิาชีพดา้นน้ี โดยแบ่งวฒิุบตัรออกเป็น 3 ระดบั คือ   

1. ระดบัพื้นฐานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  ( CYBERSECURITY FUNDAMENTALS 
CERTIFICATE) 

2.  ระดบัพื้นฐานทางเทคนิคดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CSX TECHNICAL FOUNDATIONS 
CERTIFICATES) 

3.  ระดบัผูป้ฏิบติังานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CSX CYBERSECURITY PRACTITIONER) 
หลกัสูตรความรู้พื้นฐานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CYBERSECURITY FUNDAMENTALS) เป็น

หลกัสูตรท่ีออกแบบมาส าหรับวางพื้นฐานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ปฏิบติังานดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการ กรอบด าเนินการ แนวปฏิบติั และกระบวนการควบคุมท่ีส าคญัดา้นการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  นอกจากน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความรู้ท่ีไดรั้บเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ หลกัสูตรน้ีไดเ้สริมเน้ือหา
เก่ียวกบัการสอบวฒิุบตัร CYBERSECURITY FUNDAMENTALS CERTIFICATE เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมี
ความมัน่ใจในการสอบวฒิุบตัร 

สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพ (ISACA Bangkok Chapter) เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บ
อนุญาตอยา่งเป็นทางการจากสมาคม ISACA ในการจดัหลกัสูตร  Cybersecurity Fundamentals Examination Preparation 
Program and Mock Exam  โดยจะครอบคลุมเน้ือหาดงัน้ี  

 หวัขอ้หลกัส 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  เร่ืองช่องโหวข่อง Web application 
 Cybersecurity Fundamentals Certificate ‘s Mock Exam  

 
หลกัสูตร  

ความรู้พืน้ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และการเตรียมสอบวุฒิบัตร 

Cybersecurity Fundamentals  

Examination Preparation Program 

And Mock Exam 

คร้ังที ่1/2564 วนัที ่7 – 9 พฤษภาคม 2564 

 

เลือ่นเป็นวนัที ่25-27 มถิุนายน 2564 



 
 

CPE  
ที่ได้รับ: 12 หนว่ย 
  
ระยะเวลา    
 25 – 27 มิถนุายน 2564 (3 วนั) 
 
 วทิยากร  
  คณุสมชยั แพทย์วิบลูย์ CIA,CISA,CISM,CFE,CISSP,CSSLP,CRISC,CSX Fundamental              
       
 อตัราคา่ธรรมเนียม 
 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัราคา่ธรรมเนียม 

สมาชกิของ ISACA 
                14,445 บาท 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจากองค์กร
เดยีวกนัต ัง้แต ่3 คนขึน้ไป 

16,050 บาท 

บคุคลท ั่วไป 19,260 บาท 

    อตัราค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ 
    (สมาคมได้รบัการยกเว้นไมต่้องถกูหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าส ั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 

หมายเหตุ : ส าหรับหลกัสูตรน้ี ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเตรียม Computer Notebook มาใชใ้นการเรียนในวนัท่ีสองของ
หลกัสูตร โดยเคร่ืองตอ้งมีคุณสมบติัขั้นต ่าดงัน้ี 

 CPU Core I3 ข้ึนไป มี RAM 4 GB ข้ึนไป และมีพื้นท่ีคงเหลือไม่ต ่ากวา่ 10 GB  
 ระบบปฏิบติัการ Windows 7 ข้ึนไป (64 bit) 
 สามารถติดตั้ง VMPlayer ได ้

 
       ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมั่น  โทรศพัทห์มายเลข 081-840-5835                

       Email: conference@isaca-bangkok.org 
 

การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา  
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิ

เพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมผา่นทางบญัชธีนาคาร โดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด (มหาชน)  

สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้
กรุงเทพฯ  

 

หลงัจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์  

www.isaca-bangkok.org/payment 

 

ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่18 มถินุายน 2564 จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ โดยไมม่กีารหักคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด ทัง้นีส้มาคมฯ ไมม่นีโยบายรับและ
ช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลงัการสมัมนา  

 

เนือ่งจากการสมัมนาในครัง้นี ้ จ ากดัจ านวนที ่ 20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกวา่จ านวนทีรั่บได ้ จะใหส้ทิธิผ์ูท้ ีส่ง่

หลกัฐานการช าระเงนิเขา้มากอ่น  

 

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


 

           

สถานที่จดัสัมมนา  
 

โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น    https://g.page/mandarinhotelbkk?share 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                       

 
   

หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดงัต่อไปน้ี 
1. จ ากดัเพียง 20 คนต่อหลกัสูตร 
2. จดัใหผู้เ้ขา้อบรม/สัมมนา นัง่เพียงโตะ๊ละ 1 ท่านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
3. มีการวดัอุณหภูมิผูเ้ขา้อบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวนั ก่อนเขา้หอ้งอบรม/สัมมนา  
4. ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมหนา้กากอนามยั  และกรณี 
         -   ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา  ก่อนมาอบรม /สัมมนานั้น มีประวติัการเดินทางไปยงั หรือมาจาก 

ต่างประเทศหรือไม่ หรือมีอาการไอ/เจบ็คอ/มีน ้ามูก/ไม่ไดก้ล่ิน/ไม่รับรู้รส หรือไม่ ถา้มี กรุณางดลงทะเบียนเขา้ร่วม
อบรม/สัมมนา  
** ในกรณีทีผู้่เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลน้ันงดเข้าห้องอบรม         
  ก่อนเข้าห้องทันที 
 

 
  



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.  


