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Blockchain เป็ นเทคโนโลยีทม่ี กี ารกล่าวถึงกันว่าทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเหมือนทีอ่ นิ เทอร์เน็ตเปลีย่ น
โลกในยุค 0991 ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กบั ธุรกิจต่างๆ ด้วยคุณสมบัตทิ ่ี
สามารถทาธุรกรรมระหว่างกันได้โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านคนกลางและสร้างความเชื่อถือ (Trust) ใน
สภาพแวดล้อมทีข่ าดความเชื่อถือต่อกันได้ (Trustless) ซึง่ จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล แต่ใน
ขณะเดียวกันก็นามาซึง่ ความเสีย่ งใหม่ๆ ได้ ด้วยเหตุน้ผี ตู้ รวจสอบจึงมีความจาเป็ นต้องติดตามศึกษา มี
ความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่น้ี เพื่อจะได้มคี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะในการประเมินความเสีย่ ง
และแนะนาการป้ องกันทีเ่ พียงพอเพื่อลดความเสีย่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยีน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
แรกเริม่ ทีจ่ ะมีการนาเทคโนโลยีน้มี าใช้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อเรียนรูแ้ ละเข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain ตลอดจนการนา Blockchain มาใช้ในธุรกิจ
2. สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีไปตรวจสอบเทคโนโลยี Blockchain
กลุ่มเป้ าหมาย
 ผูบ้ ริหารและบุคลากรด้านไอที
 ผูบ้ ริหารและบุคลากรด้านการตรวจสอบ
 ผูบ้ ริหารและบุคลากรด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไอที

กาหนดการและเนื้ อหาหลักสูตร
Time

Details

8:30-9:00

Registration

9:00-10:15

Introduction to Blockchain
-What is Blockchain?
-Types of Blockchain
-How Blockchain works? Consensus Algorithms

10:15-10:30

Break

10:30-12:00

Blockchain Applications
-Crypto assets/Alt coins/Stable coins
-Applications in finance and other industries

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:30

Issues in Blockchain
-Blockchain Cybersecurity Incidents
-Smart Contracts
-Non-functionality: Performance, Resiliency,
Scalability etc.

14:30-14:45

Break

14:45-16:00

Blockchain Preparation Audit Program

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
CPE 6 units
วิ ทยากร
คุณวิ จกั ขณ์ เศรษฐบุตร
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเทคโนโลยี Blockchain และ การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าธรรมเนี ยม
ผูร้ ่วมสัมมนา
สมาชิกของสมาคม ISACA
สมาชิกของสมาคมทีม่ คี วามร่วมมือกับ ISACA และองค์กร
ทีส่ มัครเป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
บุคคลทัวไป
่

ค่าธรรมเนี ยม
4,280 บาท
4,815 บาท
5,350 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% แล้ว
(สมาคมได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณประทักษ์ วงศ์สนิ คงมัน่ โทรศัพท์หมายเลข
081-840-5835 Email: conference@isaca-bangkok.org

การสมัครเข้าอบรมและชาระค่าธรรมเนี ยมในการเข้าสัมมนา
ผูส้ มัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และทารายการ
โอนเงินเพื่อชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชื่อ
บัญชี: สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้ กรุงเทพฯ
หลังจากชาระเงินกรุณาแจ้งการชาระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปที่
เว็บไซด์ www.isaca-bangkok.org/payment
ผูส้ มัครจะต้องโอนเงินภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จานวนเงินค่าสัมมนาทีช่ าระจะต้อง
เป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น โดยไม่มกี ารหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ทัง้ นี้สมาคมฯ ไม่มนี โยบายรับและชาระเงินในวันสัมมนาหรือ
ภายหลังการสัมมนา
หมายเหตุ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดังต่อไปนี้
1. จากัดเพียง 20 รนต่อัลักสต ตร
2. จัดใั้ผเต ้ ข้าอบรม/สัมมนา นัง่ เพียงโต๊ะละ 1 ่่านเพื่อรักะาระยะั่าง่างสังรม(Social
Distancing)
3. มีการวัดอุณัภตมิผเต ้ ข้าอบรม/สัมมนา ุ่ก่่าน ุ่กวัน ก่อนเข้าสถาน่ี่อบรม
ผตเ้ ข้าอบรม/สัมมนาต้องสวมัน้ากากอนามัย และในช่วง 14 วัน่ี่ผา่ นมา ก่อนมาอบรมนั้น
มีประวัติการเดิน่างไปยังัรื อมาจากต่างประเ่ศมาัรื อไม่ ัรื อ มีอาการไอ / เจ็บรอ /
มีน้ ามตก / ไม่ได้กลิ่น / ไม่รับรต ้รส ัรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณางดลง่ะเบียนเข้าร่ วมอบรม/สัมมนา
** ในกรณีทผี่ ้ เู ข้ าอบรม/สั มมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรื อมีอาการเสี่ ยง สมาคมฯ ต้ องขอให้ บุคคลนั้น
งดเข้ าห้ องอบรมตั้งแต่ ก่อนเข้ าสถานทีอ่ บรมทันที

