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วนัที ่1 

7:30-8:00 น. ลงทะเบยีนหนา้งาน/เขา้สูร่ะบบการประชมุผา่นระบบ Zoom  

8:00 น.  กลา่วตอ้นรบัและเปิดงาน 
คณุแบรนดอน เมกอรเ์ดน ผูจั้ดการระดับภมูภิาคเอเชยี สํานักงานสง่เสรมิการคา้และการพัฒนา 
แหง่สหรัฐอเมรกิา (USTDA) 
คณุไมเคลิ ฮธี อปุทตู สถานทตูสหรัฐอเมรกิา  
นางสาวอจัฉรนิทร ์พัฒนพันธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (MDES) 

8:25-11:00 น. การนําเสนอหวัขอ้ตา่ง ๆ  

ภาพรวมและขอ้มลูลา่สดุในการกาํกบัดแูลความปลอดภยัทางไซเบอร ์
น.อ. อมร ชมเชย คณะทํางานสํานักงานความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรแ์หง่ชาต ิ  

• กลยทุธท์างไซเบอรร์ะดับชาต ิ
• โครงสรา้งหนา้ทีพั่นธกจิของ NCSA 
• ความทา้ทายดา้นความปลอดภยัทางไซเบอรข์องประเทศไทย  

การหารอืของคณะผูอ้ภปิราย - 
คูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการสรา้งกลยทุธแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัชาตดิา้นความปลอดภยัทางไซ
เบอร ์   
ผูดํ้าเนนิการอภปิราย: คณุบารบ์ารา เกรเว ผูอํ้านวยการฝ่ายกลยทุธแ์ละนโยบายระหวา่งประเทศ, MITRE 
ผูร้ว่มอภปิราย:  

คณุเทรซ ีเอ. บลิส ์หน่วยงาน CERT® สถาบนัวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(SEI) 
คณุมเิชล เยเซอรส์ก ีหัวหนา้สว่น หน่วยงานการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี – Dams, CISA  
คณุเอมี ่มาหน์ ผูเ้ชีย่วชาญนโยบายระหวา่งประเทศ Applied Cybersecurity Division, NIST 

• การจัดการเหตุการณ�ท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ� 
• ประเภทโครงสรา้งท่ีสนับสนุนการทํางาน (ได�แก� ทมี CSIRT ระดับชาต ิศนูยก์ารประสานงาน ฯลฯ) 
• การพจิารณาปรับใชก้ลยทุธอ์ืน่ ๆ 

9:40-10:00 น. พักดืม่กาแฟ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละมาตรฐานโลก  
 ความสําคญัทางกลยทุธด์า้นความปลอดภยัทางไซเบอรร์ะดบัชาตแิละระดบัสากล  
คณุเดวดิ ไคเซอร ์ผูอํ้านวยการสํานักงานความมัน่คงผลติภณัฑ,์ Seagate   

• มมุมองและการปฏบิตัใินภาคอตุสาหกรรมเกีย่วกบัการปรับใชม้าตรฐานโลก 
• ประโยชนข์องการประสานงานมาตรฐานอาเซยีน   

การป้องกนัโครงสรา้งพืน้ฐานสําคญั 5G, เทคโนโลยเีชงิปฏบิตักิาร และมาตรการอืน่ ๆ 
ในการตอ่ตา้นภยัคกุคามทีเ่กดิข ึน้ใหม ่
คณุโจชวั แมคคลาวด ์เจา้หนา้ทีด่า้นความปลอดภยัทางไซเบอรร์ะดับชาต,ิ Cisco  

• แพลตฟอรม์โครงสร�างพ้ืนฐานสําคัญในภาพรวม 
ภาพรวมของแพลตฟอรม์และโครงสรา้งพืน้ฐานสําคัญ 

• ความเสีย่งอนัดบัตน้ ๆ ตอ่โครงสร�างพ้ืนฐานสําคัญ 
• กลยทุธด์า้นความปลอดภยัทางไซเบอรต์อ่โครงสร�างพ้ืนฐานสําคัญ 
• ตัวอยา่งการใชง้านจรงิของ SOC ระดบัชาต ิ  

การคน้หาภยัคกุคามทางไซเบอรเ์ชงิรกุใน SOC แหง่ชาต ิโดยองิตาม SOC 
รายภาคและศนูยแ์บง่ปนัและวเิคราะหข์อ้มลู (ISAC)  
คณุพอล แพง ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภยัทางไซเบอรอ์าวโุส, Splunk   

• ปรับ SOC ใหท้ันโลกโดยการวเิคราะหท์ีผ่ลักดันดว้ยขา่วกรอง 
• รปูแบบการแลกเปลีย่นขา่วกรองภยัคกุคามใน SOC และ ISAC รายภาค 
• กรณีศกึษาในประเทศอืน่ ๆ 

วนัที ่2 

7:30-8:00 น. ลงทะเบยีนหนา้งาน/เขา้สูร่ะบบการประชมุผา่นระบบ Zoom 

8:00 น.    กลา่วตอ้นรบัและเปิดงาน 
คณุทบีอร ์แพนด ีรองประธาน หอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย 
คณุอารอน คเูปอร ์รองประธานดา้นนโยบายระดับโลก กลุม่พันธมติรธรุกจิซอฟตแ์วร ์(BSA) 

8:20-11:00 น. การนําเสนอหวัขอ้ตา่ง ๆ 

คณะผูอ้ภปิราย: ภาพรวมและการประยกุตใ์นใชก้รอบข�อมูลส�วนบุคคลและการแบง่ปนัขอ้มลู 
ผูดํ้าเนนิการอภปิราย: คุณจลู ีชไนเดอร ์หัวหนา้พืน้ทีค่วามสามารถของโดเมนหลัก/ขอ้มลูสว่นบคุคล, MITRE  
ผูร้ว่มอภปิราย:  
คณุดแีลน กลิเบริต์ ทีป่รกึษานโยบายข�อมูลส�วนบุคคง, NIST 
คณุเทรซ ีเอ. บลิส ์หน่วยงาน CERT® สถาบนัวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(SEI) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุเควนิ ไคลน ์การแบง่ปันขอ้มลูภยัคกุคามทางไซเบอร ์สํานักงานความมัน่คงทางอนิเทอรเ์น็ต 
และโครงสรา้งพืน้ฐานของ DHS 

• ขอบขา่ยและการประยกุตใ์ชน้โยบายของ NIST สําหรับองคก์รขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) 
(NIST/CISA) 

• ขอบขา่ยนโยบายและการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
• ประโยชนแ์ละอปุสรรคของการแบง่ปันขอ้มลู (SEI) 
• การพจิารณาข�อมูลส�วนบุคคลดา้นการดําเนนิการสําหรับการแบง่ปันขอ้มลูทางไซเบอร ์กรณีศกึษาของ 

AIS 

Sovereign Cloud สําหรบัรฐับาล 
คณุพฒุ ิตัง้ตระกลูวงศ ์ผูจั้ดการวศิวกรประจําเครือ่ง, Google Cloud ประเทศไทย  

• ขอ้กําหนดอํานาจอธปิไตยดา้นข�อมูลส�วนบุคคลและขอ้มลู 
• กรณีศกึษา 

9:30-9:45 น. พักดืม่กาแฟ 
 

ภาพรวมการคุม้ครองขอ้มลูและข�อมูลส�วนบุคคลในภมูภิาคอาเซยีน  
ดร.ประพันธพ์งษ์ ขําออ่น สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

• กฎหมายขอ้มลูและข�อมูลส�วนบุคคลโดยสงัเขป  
• การถา่ยโอนขอ้มลูขา้มพรมแดน  
• แนวทางของประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ในอาเซยีน (เชน่ กรอบการทํางานของอาเซยีนดา้น 

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) 
 
แนวทางกํากบัดแูลตามพระราชบญัญตักิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) แหง่ประเทศไทย 
ดร. สนุทรยี ์สง่เสรมิ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

• ลําดับความสําคญัหลักและขอ้มลูลา่สดุดา้นการกํากบัดแูลขัน้รอง 
• กลไกการบงัคับใช ้

พระราชบญัญตักิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) แหง่ประเทศไทยจากมมุมอง 
เชงิปฏบิตักิาร 
คณุวรีะชยั ชืน่ชมพนุูท สมาคมธนาคารไทย 

• บทบญัญตัหิลักและนัยยะเชงิอตุสาหกรรม  
• แนวทางดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสําหรับธนาคารของไทย 

กระแสขอ้มลูและกลไกการถา่ยโอนขา้มพรมแดน  
คณุไมเคลิ ดพิอลลา-โคเอล หัวหนา้ฝ่ายนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ, IBM 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

• การเตบิโตและประโยชนข์องการคา้ดจิทิัลและกระแสขอ้มลูขา้มพรมแดน 
• การคา้ดจิทิัลและ "ประเทศไทยยคุ 4.0" 
• ความทา้ทายทีเ่กดิจากอปุสรรคทางการคา้ดจิทิลั 
• การปรับขอ้ตกลงการคา้และกลไกกระแสขอ้มลูใหท้นัสมยัสําหรับเศรษฐกจิโลกหลังโควดิ 
• การสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นเศรษฐกจิขอ้มลูทัว่โลก 

 

วนัที ่3 

7:30-8:00 น. เขา้สูร่ะบบการประชมุเชงิปฏบิตักิารเสมอืนจรงิผา่น Zoom 

8:00 น.  กลา่วตอ้นรบัและเปิดงาน 
คณุเลสล ีแมคเดอรม์อตต ์ผูอํ้านวยการอาวโุสฝ่ายการพัฒนาระหวา่งประเทศ, ANSI  

8:05-10:00 น.: การนําเสนอหวัขอ้ตา่ง ๆ 
แนวทางรายภาคตอ่การจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์ 
คณุฌอณ ดคูา รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายรักษาความปลอดภยัประจําภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกและญีปุ่่ น Palo 
Alto Networks 
คณุโรเบริต์ โคลาสก ีผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ ศนูยบ์รหิารความเสีย่งแหง่ชาต ิ
สํานักงานความมัน่คงทางอนิเทอรเ์น็ตและโครงสรา้งพืน้ฐานของ DHS 
• มมุมองเกีย่วกบัขอบขา่ยความปลอดภยัทางไซเบอรท์ั่วทัง้ภาคอตุสาหกรรมทีห่ลากหลายและแตกตา่ง 
• ภยัคกุคามในภาคสว่นตา่ง ๆ 
• ขัน้ตอนปฏบิตัแิละแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
• กรณีศกึษา 

วธิสีรา้งขดีความสามารถทางไซเบอรร์ะดบัชาต ิ
คณุนาธาน คุ๊ก รองประธานและ CTO การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัแหง่ชาตปิระจําภมูภิาค 
EMEA ญีปุ่่ น และเอเชยีแปซฟิิก, Oracle  

การคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของระบบนเิวศดจิทิลัและการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ 
คณุมารค์สั บารท์ลยี ์จอหน์ ผูอํ้านวยการระดับภมูภิาค หน่วยงานราชการ, Microsoft ASIA 
• สภาพแวดลอ้มในการกํากบัดแูลนโยบายดจิทิลั 

รวมถงึการเตบิโตและการลงทนุดา้นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิชว่งโควดิ-19 
• การเสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการกํากบัดแูลและความสามารถในการคาดการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การกํากบัดแูลขอ้มลู (เชน่ ขอ้มลูสว่นบคุคล กระแสขอ้มลูขา้มพรมแดน ความปลอดภยัทางไซเบอร)์ 
• มติริะดับภมูภิาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอาเซยีนและเอเชยีแปซฟิิก 

รปูแบบความรบัผดิชอบรว่มกนัในการประมวลผลระบบคลาวด ์ 
คณุแอนนาเบล ล ีหวัหนา้นโยบายสาธารณะดา้นขอ้มลู (APAC), Amazon Web Services (AWS)  
• บรกิารและหลักการรักษาความปลอดภยัสําหรับตวัควบคมุขอ้มลู  
• สถานทีต่ัง้ศนูยข์อ้มลูแหง่ใหม ่



  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลา่วปิดงาน 

คณุแบรนดอน เมกอรเ์ดน ผูจั้ดการระดับภมูภิาคเอเชยี สํานักงานสง่เสรมิการคา้และการพัฒนา 
แหง่สหรัฐอเมรกิา (USTDA) 
คณุเจนนเิฟอร ์มเลคซโ์ก ฝ่ายการพัฒนาระหวา่งประเทศ, ANSI 


