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เน่ืองจากองคก์รธุรกจิตา่ง ๆ มคีวามตอ้งการบคุลากรทีม่ทีกัษะ และความเป็นผูน้ า (Leadership) ดา้นการบรหิารการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศแบบมอือาชพีมากขึน้ เพือ่ใหส้ามารถชับเคลือ่นกลไกทางดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ (Information Security Program) ใหส้อดคลอ้งกับบรบิทขององคก์ร สอดคลอ้งกับความเสีย่ง สอดคลอ้งความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ ทัง้ในองคก์รและภายนอกองคก์ร    ดงันัน้ สมาคม ISACA ซึง่มชีือ่เสยีงดา้นการตรวจสอบ, บรหิาร
ความเสีย่ง, การก ากับดแูลระบบสารสนเทศ มามากกว่า 50 ปี  ไดเ้ล็งเห็นความตอ้งการในบคุลากรดา้นดังกล่าว  จงึไดจั้ดสรา้ง
วุฒบัิตร Certified Information Security Manager  (CISM) ซึง่เป็นวุฒบัิตรระดับสงู ส าหรับรับรองบคุคลทีม่คีวามรู ้มทีกัษะดา้น
การบรหิารความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ ทัง้น้ี ในปัจจุบันมผูีถ้อืวุฒบัิตร CISM มากกว่า  27,000 ราย  

  
   ในปี 2019 วุฒบัิตร CISM ไดร้ับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ที ่2 จาก 10 อันดับวุฒบัิตรดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภยัใน
ระดับนานาชาต ิ (ref: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/08/28/top-10-most-popular-cybersecurity-
certifications-in-2019/#22538d50360e) 
 
  สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้กรุงเทพฯ (ISACA - 
Bangkok Chapter)   ไดร้ับการสนับสนุนในเรือ่ง Course Material ซึง่เอกสาร
ประกอบการสอนทีเ่ป็นทางการรุ่นลา่สดุ และสอดคลอ้งกับ Job practice area ปัจจุบัน   
จาก ISACA HQ โดยตรง  นอกจากน้ีทมีผูส้อนยังไดร้ับการรับรองความรูแ้ละ
ประสบการณ์จาก ISACA HQ เป็น Accredited chapter trainer ส าหรับการสอน
หลกัสตูร CISM โดยเฉพาะ   
 

 ทางสมาคมฯ ไดจั้ดหลกัสตูร ผูบ้รหิารการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศมอือาชพี (Certified Information Security Manager Program) จ านวน 3 
วัน  โดยครอบคลมุเน้ือหาทีจ่ าเป็นส าหรับการบรหิารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมอื
อาชพีและการเตรยีมสอบวุฒบัิตร CISM    พเิศษ ส าหรับทา่นทีเ่ขา้รว่มอบรม จะไดร้ับ
สทิธเิขา้ร่วม Mock Exam  อกีหนึง่วันโดยไม่เสยีคา่ใชจ่้าย   โดยทางสมาคมเชือ่มั่นว่า
ดว้ยเอกสารประกอบการสอนทางการจาก ISACA  รวมทัง้ทกัษะและประสบการณ์ของ
ทมีผูส้อนทีไ่ดร้ับการรับรองจาก ISACA (Accredited Trainer) ตลอดจนเน้ือหาและ
ตัวอย่างขอ้สอบทีเ่ขม้ขน้  สามารถท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจในสาระส าคัญในการ
บรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และมคีวามพรอ้มในการทดสอบวัด
ความรูส้ าหรับวุฒบัิตร CISM             

                                             

หลักสูตร  ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ   เหมาะส าหรับ 

 
1. ผูบ้รหิารดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย 

2. ผูส้อบวุฒบัิตร CISM 

3. ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. ผูป้ฏบัิตงิานดา้นก ากับดแูล 

5. ผูด้แูลดา้นความเสีย่งระบบสารสนเทศ 

6. ผูท้ีส่นใจทีต่อ้งการเพิม่พูนความรู ้ในการจัดการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย 
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เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 
 

วนัแรก Information Security Governance  

• Designing a Strategy and Governance Framework 

• Gaining Management Support / Approval 

• Implementing the Security Strategy 

 
วนัทีส่อง Information Risk Management and Compliance  

• Risk Identification  

• Risk Analysis and Treatment 

• Risk Monitoring and Reporting  

 
วนัทีส่าม Information Security Program Development and Management 

• Alignment and Resource Management 

• Standards, Awareness and Training 

• Security Monitoring and Reporting 

 
              Information Security Incident Management     

• Planning and Integration 

• Readiness and Assessment 

• Identification and Response 

• Summary 

 

การนับจ านวนช่ัวโมง 
 CPE : 18 

 
 

วิทยากร :  
คุณสมชยั แพทยว์บูิลย ์ 
        CISA, CISM, CRISC,CGEIT, CSX P, CSX fundamental , Cybersecurity audit 
 คุณวรพจน ์ลูกไมพ้รรณ 
        CISSP, CISA, CISM, CRISC 

 

ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% แลว้) 

 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม  

• สมาชกิของสมาคม ISACA 14,445  บาท 

• สมาชกิของสมาคมทีม่คีวามร่วมมอืกับ ISACA และองคก์รทีส่มัครเป็นกลุ่มตัง้แต ่3 คน
ขึน้ไป 

16,050  บาท 

• บุคคลทั่วไป 19260   บาท 
 

CISM Mock Exam* 4,280* บาท 
 

ราคาข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
(สมาคมไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยตามค าส ัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1 และอตัราคา่
สมัมนานีไ้ดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่แลว้) 

  



*ฟร ีCISM Mock Exam ส าหรับผูท้ีเ่ขา้อบรมหลักสตูร CISM Program  หรอืเป็นผูส้มัครสอบ CISM ทัง้นีผู้ส้มัครสอบ CISM 

จะตอ้งแนบหลักฐานการลงทะเบยีนสมัครสอบ CISM สง่มาใหท้าง email ที ่conference@isaca-bangkok.org 
 

ทัง้นี้ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิเ์ขา้อบรมฟรขีองหลักสตูร CISM Mock Exam แกผู่ล้งทะเบยีนเรยีนของหลักสตูร 

CISM Program หรอืจ่ายช าระค่าสัมมนาหลักสตูร CISM Mock Exam กอ่นในกรณีทีจ่ านวนผูส้มัครเต็มจ านวน 
 

 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมัน่  โทรศัพทห์มายเลข 081-840-5835                

Email: conference@isaca-bangkok.org 
 
 

การสมัครเข้าอบรมและช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าสัมมนา  

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่ช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัล

เวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้กรุงเทพฯ  

 

หลังจากช าระเงนิกรุณาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์  

www.isaca-bangkok.org/payment 
 
ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวันที ่18 มนีาคม 2565 จ านวนเงนิค่าสัมมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยไม่มี

การหักค่าธรรมเนียมการโอนเงนิของธนาคารหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใด ทัง้นี้สมาคมฯ ไม่มนีโยบายรับและช าระเงนิในวันสัมมนาหรอื
ภายหลังการสัมมนา  

 

เนื่องจากการสัมมนาในครัง้นี้ จ ากดัจ านวนที ่20 ทา่น หากมผีูส้มัครเขา้มามากกว่าจ านวนทีรั่บได ้จะใหส้ทิธิผ์ูท้ีส่ง่หลักฐานการ
ช าระเงนิเขา้มากอ่น  

 

           

การจัดอบรม/สัมมนา  
 

จดัแบบ Virtual Online ผา่นระบบ Zoom โดยผูเ้ขา้อบรม/สมัมนาจะตอ้ง download โปรแกรม Zoom จาก 

Download Center - Zoom (https://zoom.us/download) และตดิต ัง้ในเครือ่งโนต้บุค้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเขา้อบรม  
ซึง่ผูป้ระสานงานจากสมาคมฯ จะแจง้ Meeting ID และ Passcode ทีจ่ะใชเ้ขา้หอ้งออนไลนห์ลงัจากทีไ่ดร้บัแจง้ 
การช าระคา่อบรม/สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้ดว้ยเมลเ์ตอืน (Remind Mail) กอ่นลว่งหนา้ 2 วนั     
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