
 

 ปัจจุบนัภยัคุกคามดา้นไซเบอร์ มีความซบัซ้อนและมีความรุนแรงมากขึ้น  ภยัคุกคามน้ีไม่ไดเ้กิด
เฉพาะกบัองคก์รขนาดใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเกิดกบัองคก์รทุกขนาด  ผูคุ้กคามอาจจะเป็นพนกังานองคก์ร
ตวัเอง คู่แข่งทางการคา้ คนทัว่ไปที่พอมีความรู้ดา้นไอทีและใช ้ hacking tool ได ้ (script kiddie)  แฮคเกอร์ 
(hacker) ขบวนการอาชญากรรม (organized crime) และกองทพัไซเบอร์( state sponsored cyber army)   
น าไปสู่ความจ าเป็นที่จะตอ้งมมีาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือต่อภยัคุกคามทางไซ
เบอร์เหล่าน้ี 

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ถือเป็นส่วนหน่ึงของของการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (IT Security)  เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภยัที่ออกแบบมาเพ่ือ
รับมือและตอบสนองต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์  อนัประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์ ระบบ และการส่ือสาร   

หน่ึงใน Cybersecurity Framework ที่
ไดรั้บความนิยมและใชก้นัแพร่หลาย
คือ  Cybersecurity Framework ที่จดัท า
โดยสถาบนั NIST ซ่ึง Framework 
ดงักล่าวน้ีออกแบบมาให้สามารถใชไ้ด้
กบัองคก์รทุกระดบั ตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงองคก์รขนาดใหญ่ สามารถใช้
เพื่ออา้งอิง เมื่อตอ้งบูรณาการร่วมกบั 
Framework อื่นๆ   

 

 

   

  

การตรวจสอบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Cybersecurity for Auditors 
 

วนัท่ี 12-13 มิถนุายน 2564 

โรงแรมแมนดาริน สามยา่น 

 

เลื่อนเป็นวนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2564 



ในการประเมินและให้ความเช่ือมัน่ต่อความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ผูต้รวจสอบควรเรียนรู้ถึงหลกัการและแนวคิดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร์  เพื่อให้สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรที่จดัท าขึ้น
ส าหรับผูต้รวจสอบที่ตอ้งการตรวจสอบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ขององคก์ร ผูร่้วมอบรมจะ
เรียนรู้ภาพรวมของ Cybersecurity Framework ของสถาบนั NIST ,  วิธีการน า Framework น้ีไปใชใ้นองคก์ร 
ตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การควบคุมทางไซเบอร์ที่ก  าหนดขึ้นใชง้านนั้น ไดอ้อกแบบ
มาอยา่งเหมาะสม มอียูจ่ริง และท างานอยา่งมีประสิทธิผล 

หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

• ผูต้รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งตรวจสอบดา้น Cybersecurity  

• ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการก ากบัดูแล / ผูป้ฏิบตัิงานดา้นบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• เจา้หนา้ที่ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• ผูต้รวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ และตอ้งการจะเพ่ิมพูนความรู้ และเทคนิคการ
ตรวจสอบ Cybersecurity Framework - NIST 

 • ผูท้ี่สนใจในงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

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 

 
วนัที่สองของการสัมมนา 

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

 



วิทยากร 

 

คุณสมชยั แพทยวิ์บูลย ์  CISA,CISM,CRISC,CFE,CISSP 
กรรมการสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพ้ืนกรุงเทพฯ 
 

 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา 

ผู้ร่วมสัมมนา ค่าธรรมเนียม 

• ส าหรับสมาชิก ISACA       9,630 บาท 

• ส าหรับสมาชิกของสมาคมที่มคีวามร่วมมอืกบัทาง ISACA และ
องคก์รที่สมคัรเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

10,700 บาท 

• ส าหรับบุคคลทัว่ไป 12,840 บาท 
ค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามค าส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  
 
 

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

ค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด (มหาชน)  

สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  -  

ภาคพืน้กรุงเทพฯ  

หลังจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 

http://www.isaca-bangkok.org/payment ทัง้นี ้ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่9 ธนัวาคม 

2564   

จ านวนเงนิค่าสัมมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไม่มกีารหักค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ

ของธนาคารหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใด ทัง้นี้สมาคมฯ ไม่มนีโยบายรับและช าระเงนิในวันสัมมนาหรอืภายหลังการ
สัมมนา  

เนื่องจากการสัมมนาในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่ 20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกว่าจ านวนทีรั่บได ้ จะใหส้ทิธิผ์ูท้ี่

สง่หลักฐานการช าระเงนิเขา้มากอ่น  

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 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 สามย่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดงัต่อไปน้ี 
 1 .จ ากดัเพียง 20 คนต่อหลกัสูตร 
2 . จดัให้ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนา นัง่เพียงโต๊ะละ 1 ท่านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
3 . มีการวดัอุณหภูมิผูเ้ขา้อบรม/สัมมนา ทกุท่าน ทุกวนั ก่อนเขา้ห้องอบรม/สัมมนา  
 4 .ผูเ้ขา้อบรม/สัมมนาตอ้งสวมหนา้กากอนามยั  และในกรณี 
    -     1ในช่วง 4 วนัที่ผ่านมา ก่อนมาอบรม/สัมมนานั้น มีประวติัการเดินทางไปยงั หรือมาจากต่างประเทศ   
           หรือไม่ ถา้มี กรุณางดลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 

- มีอาการไอ /เจ็บคอ/มีน ้ามูก/ไมไ่ดก้ลิน่/ไม่รับรู้รส หรือไม่ 
** ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ต้ังแต่ 37.5 C หรือมีอาการเส่ียง สมาคมฯ ต้องขอให้บุคคลนั้นงดเข้า
ห้องอบรม /สัมมนา ต้ังแต่จุดที่ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องทันท ี
 


