
CSS

Key Highlights

 เจาะลึกแนวทางการน าระบบงานขึน้คลาวด์ให้มคีวามมัน่คงปลอดภัย เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ใช้บริการคลาวด์

 เรียนรู้มาตรฐานสากล CSA และ ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

ที่น าไปติดต้ังและใชง้านบนคลาวด์

 เข้าใจกระบวนการน าระบบสารสนเทศขึ้นคลาวด์ให้มคีวามมัน่คงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001:2013

 เน้นฝึกปฏิบัติอย่างเข้มขน้กว่า 10 Workshop ตามโดเมนและมาตรการทางเทคนคิของมาตรฐาน เวอร์ชั่นล่าสุด 

และเน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศทีติ่ดต้ังอย่างเข้มขน้

 ฝึกปฏิบัติจริง ติดต้ัง และใช้งานระบบสารสนเทศบนคลาวด์ของ AWS (Amazon Web Service)

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน ากลบัไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการน าระบบสารสนเทศไปขึ้นคลาวด์ที่จะชว่ยลดทั้งระยะเวลาการติดต้ัง

และความผิดพลาดต่างๆ ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการน าระบบสารสนเทศ

ไปขึ้นคลาวด์

Cloud Security Standard

หลักสูตรการน าระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดท าระบบงานให้มีความม่ันคงปลอดภัยและสอดคล้อง

ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2013

(เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนและมาตรการทางเทคนิค)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพส าหรังการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

ฉบับแก้ไข วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 



ปัจจุบันหลายองค์กรได้เริ่มปรับเปลี่ยนการท างานจากการติดตั้ง ดูแล และบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และระบบงานต่างๆ ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ไปติดตั้งและบริหารจัดการระบบโดยใช้บริการจากผู้ให้บริการคลาวด์แทน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และน่าเชื่อถือ 
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเซิร์ฟเวอร์ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย และการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์ จากความจ าเป็น
หรือความต้องการในการน าระบบงานต่างๆ ขององค์กรขึ้นไปติดตั้งบนคลาวด์ของผู้ให้บริการ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในฐานะ
ผู้ใช้บริการคลาวด์คือ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ทุกองค์กรที่จะน าระบบงานไปติดตั้งบนคลาวด์ต้องเผชิญ หลักสูตรนี้
จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการน าระบบงานขององค์กรไปขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ
คลาวด์นั่นเอง

โดยมาตรฐานสากลส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนคลาวด์ที่นิยมใช้หรืออ้างอิงกันอยู่คือมาตรฐาน CSA (Cloud 
Security Alliance) มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่นิยมและปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามอยู่ หลักสูตรนี้ได้อ้างอิงตามมาตรฐาน 
CSA 4.x (เวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุด) และ มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 (เวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุด) โดยเน้นมาตรการทางเทคนิคซึ่งเป็น
เรื่องของการติดตั้งระบบงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)

บรรยาย และกรณีศึกษา 15 2.5

ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 15 2.5

รวม 30 5

หมายเหตุ
• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรณุาแจ้งยืนยนัการยกเลิก เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันจดังาน หากการแจ้ง

ยกเลิกล่าช้ากว่าเวลที่ก าหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิหักค่าด าเนินการ คิดเป็นจ านวนเงนิ 30% จากค่าลงทะเบียนจ านวนเต็ม
• สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลกัสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม
• ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรยีนไม่ต ่ากวา่ 80% และท ากิจกรรมทกุหัวข้อของหลกัสตูร จึงจะได้รับวฒิุบัตรจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898 E-mail: npd@nstda.or.th

หลักสูตรการน าระบบงานขึ้นคลาวดใ์หม้คีวามมัน่คงปลอดภยั ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6

(Cloud Security Standard : CSS)

วิทยากรประจ าหลักสตูร

ดร. บรรจง หะรงัษี
รองกรรมการผู้จัดการ และ
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จ ากัด
• ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor)
• ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999
• Introduction to Capability Maturity Model Integration 

V1.2 Certificate

หลักสตูรนีเ้หมาะส าหรบั

• เจ้าหน้าที่เทคนิค ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย 
ผู้พัฒนาระบบ Helpdesk

• เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(IT Security)

• ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งงานด้านไอซีทีต่างๆ 
ที่สนใจงานด้านการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

• ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าลงทะเบยีน

ท่านละ 36,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)
• เฉพาะหน่วยงานภาครฐั และองค์กรของรัฐ 
ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหาก าไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม

• โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดยีวกันตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป 
รับส่วนลดทันท ี10%

โครงสรา้งหลกัสตูร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทาง วิธีการ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติการน าระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 27001: 2013 ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการ
เว็บซอฟแวร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แอพพลิเคชันของระบบงาน จนกระทั่งสามารถใช้งานระบบได้ โดยสามารถน าแนวทางดังกล่าวไปต่อยอด
หรือปรับใช้กับระบบงานของตนเองได้ รวม 30 ชั่วโมง / 5 วันท าการ

สิ่งทีค่าดวา่จะไดร้บั

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• ความรู้ความเข้าใจในการน าระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน CSA และ ISO/IEC 
27001: 2013 

• ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และสร้างความรู้ด้านเทคนิคของ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพ่ือให้สามารถใช้งานได้สอดคลอ้ง
ตามแต่ละโดเมน

• ความรู้และการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาในห้องเรียน เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและน าไปปรับใชง้านกับองค์กรของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานทีอ่บรม

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 
212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาหลกัสตูร

ระหว่างวันที่ 8-9, 21-23 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม จ านวน 5 วัน)

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.career4future.com/css

ฉบับแก้ไข วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 



หลักสูตรการน าระบบงานข้ึนคลาวด์ให้มีความมัน่คงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 6

ที่อยู่ส าหรบัออกใบก ากบัภาษ/ีใบเสรจ็รบัเงนิ

ชื่อองค์กร (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ชื่อองค์กร (อังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี ………………………………………………………………………………………… ส านักงานใหญ่  สาขา (โปรดระบุ) ……………………..………………………………..

ห้อง ………………… ช้ัน ………………… อาคาร/หมู่บ้าน ……………………………………………………… เลขที่ ………………… หมู่ที่ ………………… ซอย ……………………………………………………………

ถนน ………………………………………………………………………………… แขวง/ต าบล ………………………………………………….… เขต/อ าเภอ ………………………………………………………………...……………

จังหวัด …………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… โทรสาร …………….……………………….

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน ……………………………………………………………………………………………... โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… E-mail ………………………………………

ท่านไดร้บัขา่วสารการจดังานนีจ้าก  จดหมายเชิญ  เว็บไซต์ career4future.com  Facebook/Twitter  Line

 เพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะน า  ช่องทางอื่น (โปรดระบุ) …………………………….………………………………………..…………………………….…………………………………………………….

รายละเอียดคา่ลงทะเบยีน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้)

หลักสตูร ค่าลงทะเบยีน (บาท)

หลักสูตรการน าระบบงานข้ึนคลาวด์ให้มีความม่ันคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน CSA 4.x และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นท่ี 6

(Cloud Security Standard : CSS)
36,000

เฉพาะหน่วยงานภาครฐั และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหาก าไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป รับส่วนลดทันที 10%

4 ช่องทางการลงทะเบยีน

Website: www.career4future.com/css

Call Center: 0 2644 8150 

ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์), 81898 (คุณฉวีวรรณ)

Fax: 0 2644 8150

E-mail: npd@nstda.or.th

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่ 

โทรสาร 0 2644 8110 

หรือสามารถสแกนหลักฐานการโอนเงินมาที่

E-mail: npd@nstda.or.th

สอบถามข้อมูลและยืนยันการช าระเงินได้ที่

เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 0 2644 8150

หมายเหตุ

• กรุณาช าระเงินภายใน วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566

• ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 ม้ือต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม

และภาษีมูลค่าเพ่ิม

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม

• สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%

• ข้าราชการมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้

โดยไม่ถือเป็นวันลา

• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างน้อย 7 วันท าการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว

ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าด าเนินการ คิดเป็นจ านวนเงิน 30% 

จากค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน

รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพ่ือใช้ในการออกวฒิุบัตร)

ประเภทหนว่ยงาน

 ราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

 เอกชน

 ส่วนตัว

ต้องการออกใบเสรจ็ในนาม

 องค์กร

 ส่วนบุคคล

(โปรดระบุเลขบัตรประชาชน)

ต้องการระบชุือ่ผูเ้ขา้อบรมในใบเสรจ็หรอืไม่

 ต้องการ

 ไม่ต้องการ

ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

1

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี: “สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต”

เลขท่ีบัญช:ี 013-1-51385-0

ช าระด้วยตนเองเป็นเงินสด

หรือส่ังจ่ายเช็คในนาม “สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต”

หรือ “Career for the Future Academy”

ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

2

ใบลงทะเบียน

ฉบับแก้ไข วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 

ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

3

สถานที่อบรม

โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช้ัน 6

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110

Follow Us: http://www.facebook.com/NSTDAacademy

Follow Us: http://www.twitter.com/NSTDAacademy
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