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จาก Cybersecurity ไปสู่ Cyber Resilience
จากความแพร่หลายของการใชอิ้ นเตอร์เน็ตในการทาธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทาธุรกรรมระหว่างองค์กรด ้วยกัน หรือการทาธุรกรรมของผู ้บริโภค มีผลทาให ้เกิดอาชญากรรม
ในโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ตามมามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการโจมตีเว็บไซด์เพือ
่ ให ้บริการ
หยุดชะงัก การขโมยข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามสาคัญ และการเรียกค่าไถ่ระบบ
ความพยายามขององค์กรต่างๆ ทีจ
่ ะปกป้ องข ้อมูล ระบบงาน และความต่อเนือ
่ งของการดาเนิน
ธุรกิจ จาเป็ นต ้องขยายขอบเขตในการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของตน
(Information security) ให ้ครอบคลุมถึงการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
อย่างไรก็ด ี ด ้วยความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีทเี่ ป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทาให ้การคาดคะเนถึง
ี่ งทีอ
ความเสย
่ าจเกิดขึน
้ และรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์ทเี่ กิดขึน
้ ใหม่เป็ นไปได ้ยาก มีผล
ี่ งนัน
ี่ งและความเสย
ี หายได ้อย่างมี
ทาให ้แผนในการบริหารความเสย
้ ไม่สามารถลดความเสย
ิ ธิภาพ แนวคิดของ Cyber Resilience จึงเกิดขึน
ประสท
้ เพือ
่ ให ้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับการ
โจมตีทางไซเบอร์ทค
ี่ าดไม่ถงึ เหล่านี้

ความทนทานต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือ

"Cyber Resilience"

คืออะไร?

นอกเหนือจากการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย
ของสารสนเทศและความมัน
่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์แล ้ว Cyber Resilience เน ้นถึง
ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามจาก
การโจมตีทางไซเบอร์ทค
ี่ าดไม่ถงึ ชว่ ยให ้
องค์กรสามารถอยูร่ อดจากการโจมตี โดย
ี หายและมีชว่ งเวลาของการ
ได ้รับความเสย
หยุดชะงักของระบบน ้อยทีส
่ ด
ุ สามารถฟื้ นฟู
ี หายกลับมาให ้ได ้อย่าง
หรือกู ้คืนความเสย
รวดเร็วทีส
่ ด
ุ

การให้ความสาค ัญต่อ Cyber Resilience
ในชว่ งสองปี ทผ
ี่ า่ นมา (พ.ศ. 2558-2559) มีการยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบของ
หน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงินในเรือ
่ งความมัน
่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ทวั่ โลก โดย
ิ ของแนวโน ้มด ้านความมัน
หนึง่ ในสบ
่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปี 2561 ทีห
่ น่วยงานกากับดูแล
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า
สถาบันการเงิน ตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจสญ
และธุรกิจประกันภัย ทัง้ ในและต่างประเทศ ล ้วนแต่ให ้ความสาคัญในเรือ
่ ง “Cybersecurity”
เป็ นประเด็นสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ น Monetary Authority of Singapore (MAS) ของสงิ คโปร์,
่ งกง โดยเน ้นให ้มีการพัฒนาจาก
Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ของฮอ
่ ภาวะ “Cyber
“Information Security State” มาเป็ น “Cybersecurity State” และเข ้าสูส
Resilience” ในทีส
่ ด
ุ

ั
ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร ับจากการสมมนาในคร
งนี
ั้ ้
องค์กรทัว่ โลกจาเป็ นต ้องปรับตัวเพือ
่ รองรับ Digital Transformation/Digital Disruption ซงึ่
จะต ้องมีการเปลีย
่ นผ่านจาก Information Security State เข ้าสู่ Cybersecurity State ก่อนที่
ึ ษา
จะต่อยอดในการสร ้างความทนทานต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ให ้กับองค์กร โดยจะต ้องศก
รายละเอียดของ NIST Cybersecurity Framework ให ้เข ้าใจอย่างถ่องแท ้ และนา NIST
่ งว่างในองค์กร เพือ
Cybersecurity Framework ไปดาเนินการวิเคราะห์ชอ
่ ให ้เห็นสงิ่ ทีเ่ ป็ นอยู่
ในปั จจุบน
ั (“AS-IS”) และสงิ่ ทีต
่ ้องการจะเป็ น (“TO-BE”) ตลอดจนระบุระดับวุฒภ
ิ าวะ
(Maturity Level) ในปั จจุบน
ั และระดับทีต
่ ้องการขององค์กร โดยเป็ นทีค
่ าดหมายว่า หน่วยงาน
กากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทยจะมีการประกาศข ้อกาหนดเหล่านีใ้ นรูปแบบของกรอบ
การประเมินความพร ้อมด ้าน Cyber Resilience ในเวลาอีกไม่นานนี้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ สนับสนุนสง่ เสริม
นโยบายการเข ้าสู่ Thailand 4.0

้ ระกอบด้วย
ผูค
้ วรเข้าร่วมหล ักสูตรนีป
-

ผู ้บริหารด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้ตรวจสอบ ผู ้บริหารงานตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
ี่ ง ผู ้บริหารด ้านความเสย
ี่ งทางไซเบอร์
ผู ้บริหารด ้านความเสย
ผู ้บริหารความมัน
่ คงปลอดภัยด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISO,CSO)
ี่ วชาญด ้านการบริหารจัดการความเสย
ี่ งทางไซเบอร์
ผู ้เชย
อาจารย์และนักวิชาการ

ั
ห ัวข้อการสมมนา
-

BACK TO THE BASIC : "Security" and "Resilience"
From Information Security to Cybersecurity, From Cybersecurity to Cyber Resilience
Understand Cyber Kill Chain
Why Cyber Resilience?
Foundation of Cyber Resiliency
Understand NIST Cybersecurity Framework
Understand Threat Models, Threat information and Frameworks
Understand Cyber Resiliency Engineering Framework
Understand Cyber Resiliency Design Principle
Understand Cyber Resilience Review (CRR)

CPE ทีไ่ ด้ร ับ : 6 หน่วย

ั
ว ันทีจ
่ ัดสมมนา
12 ธันวาคม 2560 (1 วัน)
สถานที่ โรงแรมอะริสตัน
้ สุขม
ุ วิท 24
วิทยากร : อ. ปริญญา หอมเอนก, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, SSCP,
CSSLP, CSX
ั
ค่าสมมนา
(รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% แล้ว)
ั
ผูส
้ ม ัครเข้าร่วมสมมนา
ิ ของ ISACA
สมาชก
ิ ITSMF, IIAT และกลุม
สมาชก
่ บุคคลจากองค์กรเดียวกัน
ตัง้ แต่ 3 คนขึน
้ ไป
บุคคลทั่วไป

อ ัตราค่าธรรมเนียม
4,280.4,815.5,350.-

(สมาคมได ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตามคาสง่ั กรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข ้อ 12/1)

การลงทะเบียน:
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.isaca-bangkok.org/EVENT
ั
วิธก
ี ารชาระค่าสมมนา:
โอนเข ้าบัญชเี งินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)
สาขาเซ็นทร ัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1
ื่ บัญช:ี สมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพืน
ชอ
้ กรุงเทพ
หลังจากชาระเงินกรุณาอีเมล์หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปยัง
conference@isaca-bangkok.org

ั มนา
หมายเหตุ: สมาคมฯ ไม่มน
ี โยบายรับชาระค่าอบรมภายในวันหรือภายหลังการสม

์ น
ั หมายเลข
ิ คงมน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท ี่ คุณประท ักษ์ วงศส
่ ั โทรศพท์
081-840-5835

ั
แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดสมมนา

