STRATEGIC IT GOVERNANCE, INFORMATION SECURITY AND CYBERSECURITY MANAGEMENT FOR EXECUTIVES "XII"
Theme : The Future and New Normal in Cybersecurity and Cyber Resilience Management with Strategic Leadership and Soft Skills
Track : Digital Management / Track : Digital Technology and Cybersecurity
Training Date: 16-17, 23-24, 30-31 July, 6-7, 20-21 August 2020 (60 hours/10 days), Every THU, FRI 09:00-16:00 Hrs., Lebua Hotels & Resorts
No.
01

Date
16-Jul-20

Time
09:00 - 09:15

Course Topic
CIO 12 Opening Session
พิธเี ปิ ดหลักสูตรผู ้บริหารสารสนเทศรุน
่ ที่ 12

02

16-Jul-20

09:15 - 12:00

The Future and New Normal in Cybersecurity and Cyber Resilience Management with Strategic
Leadership and Soft Skills

วิทยากร
คุณสุวภ
ิ า วรรณสาธพ
ผู ้ชว่ ยผู ้อานวยการ
สานั กงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ.ปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

ภาวะผู ้นาและทักษะในการบริหาร "คน" กับการบริหารจัดการภัยไซเบอร์และความพร ้อมการรับมือในยุควิถใี หม่

03

16-Jul-20

13:00 - 16:00

Digital Technology Management and Digital Business Transformation Strategy

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ทีป
่ รึกษาปลัดกระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสงั คม

่ งค์กรดิจท
การขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์เพือ
่ การจัดการเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัลและการเปลีย
่ นผ่านสูอ
ิ ัล

04

17-Jul-20

09:00 - 12:00

Machine Learning with Security, Privacy in Social Media Risk and Reputation Management in
Digital Marketing

อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล
CEO,
Intelligent Data Analytic Co., Ltd.

ี่ งและ
เทคโนโลยีกบ
ั ประเด็นด ้านความมัน
่ คงปลอดภัย ข ้อมูลสว่ นตัว ในการสง่ เสริมการตลาดยุคดิจท
ิ ัล ด ้านความเสย
ื่ เสย
ี งขององค์กร
ชอ

05

17-Jul-20

13:00 - 16:00

Digital Transformation and Enterprise Architecture for Business and IT
่ ค
การปรับโครงสร ้างสถาปั ตยกรรมองค์กรยุคใหม่มค
ี วามสาคัญและจาเป็ นในการเตรียมความพร ้อมองค์กรเข ้าสูย
ุ “เศรษฐกิจ
ึ ษา "Digital Transformation Reference Model" ทาให ้ผู ้บริหารมองเห็นแนวทางในการปรับองค์กรให ้
ดิจท
ิ ัล” การศก
เติบโต อย่าง "มัง่ คัง่ " "มัน
่ คง" และ "ยั่งยืน"
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คุณปฐม อินทโรดม
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
บริษัท สยามไอซโี อ จากัด
กรรมการ
Creative Digital Economy
สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย
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No.

Date

Time

Course Topic

วิทยากร

06

23-Jul-20

09:00 - 12:00

Big Data, Business Intelligence (BI), Aritificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and
Deep Learning (DL)
การบริหารจัดการข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข ้อมูลขัน
้ สูง (Advanced Data Analytics) กาลังเป็ น "Hot
Topic" สาหรับวันนี้ เนือ
่ งจากได ้พิสจ
ู น์ให ้เห็นจริงแล ้วว่าองค์กรทีป
่ ระสบความสาเร็ จเหนือคูแ
่ ข่งขันคือองค์กรทีส
่ ามารถใช ้
่
ึ
ประโยชน์จากข ้อมูลดิจท
ิ ัล (Digital Data) ทีม
่ อ
ี ยูม
่ ากมาย ซงกว่า 80% เป็ นข ้อมูลทีถ
่ ก
ู จัดเก็บไว ้แต่ไม่ได ้มีการดึงมาใช ้
ประโยชน์เลย (Dark Data) ได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่งขัน รวมถึงองค์กรต่างมีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องทาให ้องค์กรของตนเป็ นองค์กรที่
ิ ใจถูกขับเคลือ
ขับเคลือ
่ นด ้วยข ้อมูล (Data-Driven Organization) และการตัดสน
่ นด ้วยข ้อมูล (Data-Driven Decision
Making) เพือ
่ ให ้มีขด
ี ความสามารถสูงในการแข่งขัน ดังนัน
้ ผู ้บริหารองค์กรจึงต ้องมีความเข ้าใจถึงเทคโนโลยีเหล่านีแ
้ ละ
เตรียมพร ้อมในการแข่งขันในยุคทีโ่ ลกถูกขับเคลือ
่ นด ้วยข ้อมูล (Data-Driven World)

อ. ดร. วัชรา จันทาทับ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07

23-Jul-20

13:00 - 16:00

Digital Laws Update (Cybersecurity Act, Personal Data Protection Act, Electronic Transaction Act
and related Laws)

พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ ยืน
นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

ภาพรวมชุดกฎหมายดิจท
ิ ัล (พ.ร.บ.การรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ร.บ.คุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล พ.ร.บ.ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง)

08

24-Jul-20

09:00 - 12:00

A Perspective of FinTech, Blockchain, Bitcoin and Digital Technology for Payment Systems
[Value-based Economy]

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสงั คม

้
วิวฒ
ั นาการและการประยุกต์ใชเทคโนโลยี
ดจิ ท
ิ ัลสมัยใหม่ ฟิ นเทค บล็อกเชน บิตคอยน์ และเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัลต่าง ๆ สาหรับ
ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส ์ เพือ
่ การปรับตัวขององค์กร

09

24-Jul-20

13:00 - 16:00

Enterprise Change Enablement and Change Management
่ ปั จจุบน
ในยุคแห่งการแข่งขันเชน
ั การเปลีย
่ นแปลงเกิดขึน
้ รวดเร็วและตลอดเวลาผู ้บริหารระดับสูงจาเป็ นต ้องเข ้าใจการ
เปลีย
่ นแปลงแต่ละประเภท และสามารถวางกลยุทธ์และกระบวนการรับมือกับการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
่ ให ้องค์กรผ่าน
การเปลีย
่ นแปลงอย่างราบรืน
่

10

30-Jul-20

09:00 - 12:00

Data Center in Cloud Computing Era
เพือ
่ กาหนดทิศทางการบริหารจัดการ Cloud Infra ระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐานสาคัญของศูนย์ข ้อมูลในการทีจ
่ ะให ้บริการและใช ้
งานผ่านระบบ Cloud และเพือ
่ ให ้ทราบโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นของศูนย์ข ้อมูล ทีเ่ ป็ นสว่ นสาคัญ
พร ้อมทัง้ แนะนาวิธก
ี ารดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข ้อมูลเบือ
้ งต ้น และการถ่ายทอดประสบการณ์จริง ในการออกแบบ
บริหารจัดการ บารุงรักษา ศูนย์ข ้อมูล โดยแชร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆทีเ่ คยเกิดขึน
้

11

30-Jul-20

13:00 - 16:00

Implementing the Risk Management Standards for Managing Enterprise IT Risk, Information
Security Risk and Cyber Risk, Fraud

ั เฉลิมสุข
อ.วิสท
ุ ธิ์ ลือชย
หัวหน ้าทีมทีป
่ รึกษาและวิทยากรบรรยาย
ั แตนท์
บจก.วีแอลบิสซเิ นสคอนซล

อ.เสริส พิบล
ู ย์
IT Auditor
Chulabhorn Royal Academy (CRA).,

อ.ชยุตม์ สงิ ห์ธงธารงกุล
Principal Consultant
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

้
ี่ งสมัยใหม่สาหรับบริหารความเสย
ี่ งด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมัน
การประยุกต์ใชมาตรฐานการบริ
หารความเสย
่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ทก
ี่ ระทบองค์กร
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No.
12

Date
31-Jul-20

Time
09:00 - 12:00

Course Topic
Implementing IT Service Management and Case Study based on ISO/IEC 20000-1:2018 and
ITIL Version 4 (Update version)
ึ ษาการนามาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 เวอร์ชน
ั 2018 และ ITIL เวอร์ชน
ั 4 มาใชในการปรั
้
กรณีศก
บปรุงคุณภาพในการ
่
ี
ให ้บริการระบบสารสนเทศภายในองค์กร ถ่ายทอดโดยผู ้เชยวชาญทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ Implement จริง เป็ นอีก Session หนึง่
ทีผ
่ ู ้บริหารไม่ควรพลาด

13

31-Jul-20

13:00 - 16:00

Implementing Business Continuity Management System and Case Study based on ISO 22301
(Update version)

วิทยากร
อ.อนั นต์ โซนี่
Senior Director,
Solution and Services
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

อ.ชนม์วรรธน์ งามเลิศประเสริฐ
ผู ้จัดการฝ่ ายทีป
่ รึกษา
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

ึ ษาการนามาตรฐาน ISO 22301 มาใชในการบริ
้
กรณีศก
หารจัดการความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจขององค์กร ถ่ายทอดโดย
ี่ วชาญทีม
ผู ้เชย
่ ป
ี ระสบการณ์ Implement จริง เป็ นอีก Session หนึง่ ทีผ
่ ู ้บริหารองค์กรต ้องรู ้ในการรับมือสถานการณ์และ
สร ้างความยั่งยืนต่อเนือ
่ งในการดาเนินงาน (Update version)
14

6-Aug-20

09:00 - 12:00

Integrating IT-GRC, Enabling IT Governance Implementation with ISO/IEC 38500 and COBIT
การบูรณาการมาตรฐานและกรอบการกากับดูแลด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด ้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500 และ
COBIT

15

6-Aug-20

13:00 - 16:00

Integrating Risk-Based Management System Standards for Information Security Management
and Privacy Information Management

อ.ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ ยมลาภ
Senior Director, Strategic Service Intelligence
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

อ.ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ ยมลาภ
Senior Director, Strategic Service Intelligence
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

การบูรณาการมาตรฐานระบบบริหารจัดการสาหรับการจัดการด ้านความมัน
่ คงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ ้มครองข ้อมูล
สว่ นบุคคล ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS) และ ISO/IEC 27701 (PIMS)

16

7-Aug-20

09:00 - 12:00

Governing Enterprises Cyber Resilience
เรือ
่ งสาคัญทีผ
่ ู ้บริหารต ้องทราบเกีย
่ วกับการบริหารจัดการด ้านความมัน
่ คงปลอดภัยในด ้าน Cyber Resilience

17

7-Aug-20

13:00 - 16:00

Big Data Analytics for Management
เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้ผู ้บริหารได ้เข ้าใจ concept และ ปั จจัยต่างๆทีส
่ าคัญต่อความสาเร็จของโครงการ และเข ้าใจถึงทีม
่ าของปั ญหา
ิ ใจได ้ว่าโครงการ Big Data จะสามารถตอบ
ต่างๆทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ จากมุมมองของการบริหารองค์กร และทาให ้สามารถตัดสน
ิ ใจในเรือ
โจทย์ทม
ี่ ไี ด ้หรือไม่? และรู ้ถึงภาพรวมของปั ญหาทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ กับโครงการ Big Data เพือ
่ การตัดสน
่ งต่างๆ
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ั
คุณบุษกร ธีระปั ญญาชย
ผู ้อานวยการอาวุโส
ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่ มนนท์
ผู ้อานวยการ
IMC Institute
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No.
18

Date
20-Aug-20

Time
09:00 - 12:00

Course Topic
NIST Framework Implementation for Cybersecurity and Privacy (Data Protection)
้
การใชมาตรฐานกรอบการด
าเนินงานสาหรับจัดการด ้านความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล

19

20-Aug-20

13:00 - 16:00

Risk-Based GRC and Digital Disruption
การบูรณาการแนวคิดการกากับดูแล GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ไม่ใชเ่ รือ
่ งใหม่ หากแต่
้
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีผ
่ ู ้บริหารระดับสูงควรทราบและนาไปใชให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กร จึงมีความจาเป็ นสาหรับผู ้บริหารยุคใหม่
ซงึ่ "Governance Risk" เป็ นเรือ
่ งสาคัญ

20

21-Aug-20

09:00 - 12:00

Cybersecurity Intelligence, Threats and Trends 2020-2022
ภัยคุกคามใกล ้ตัวและเรียนรู ้แนวโน ้มความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์ 2020-2022 เพือ
่ เตรียมพร ้อมปรับองค์กรให ้สามารถตอบ
รับกับกระแส Disruptive Technology ได ้อย่างมัน
่ คงปลอดภัย

21

21-Aug-20

13:00 - 16:00

16:00 - 18:00

CIO12 Agenda Schedule_PR.xlsx

วิทยากร
ิ
ดร.นิพนธ์ นาชน
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
ิ
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส โปรเฟสชน

อ.เมธา สุวรรณสาร
ทีป
่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ,
ประธานด ้านการกากับดูแลไอที สมาคมผู ้ตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ-ภาคพืน
้ กรุงเทพฯ

อ.ปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

อ.ปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร
ิ โปรเฟสชน
ั่ นั ล เซน
็ เตอร์ จากัด
บริษัท เอซส

Closing Ceremony
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