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ITM086 : IT Risk Management: การบรหิารความเสีย่งดา้นระบบไอท ี

 
หลกัการและเหตผุล : 

         ปัจจบุนัประเทศไทยไดเ้ขา้สูยุ่คระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล ทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัสามารถเปลีย่นโครงสรา้ง
รูปแบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ กระบวนการผลติ การคา้ การบรกิาร และกระบวนการทางสงัคม รวมถงึการมปีฏสิมัพันธ์

ระหวา่งบคุคล ไปอย่างสิน้เชงิ เทคโนโลยดีจิทิลัจงึเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีถ่กูน ามาใชใ้นการปฏริูปโครงสรา้งและกระตุน้

เศรษฐกจิของประเทศ แตด่ว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีจิทิัลในปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารทีนั่บวนัจะทวคีวามสลับซับซอ้นมากยิง่ขึน้ จงึสง่ผลใหผู้ท้ีน่ ามาใชง้านสว่นใหญ่ขาดความ

เขา้ใจและตระหนัก จงึตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิอยูเ่สมอ เชน่ การถกูบกุรุก คกุคาม เพือ่โจรกรรมขอ้มลู 
ท าลายขอ้มลู หรอืท าลายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหเ้กดิความเสยีหาย โดยแสวงหาประโยชนจ์ากชอ่ง

โหว ่จดุออ่นและภาวะเสีย่งทีม่อียูใ่นรูปแบบตา่งๆ  

ดงันัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีท่า้ทายองคก์รวา่จะสามารถรับมอืกับเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงคเ์พือ่ปกป้องรักษา
สารสนเทศขององคก์รซึง่จัดเป็นสนิทรัพยท์ีม่มีลูคา่และมคีวามส าคัญตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร เชน่เดยีวกับ

ทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ท าใหภ้ารกจิขององคก์รประสบความส าเร็จตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งไร   

อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้งคก์รควรตระหนักถงึการน าหลักการ

บรหิารจัดการเชงิรุกดว้ยการน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้จะเป็นหลกัประกนัไดว้า่การด าเนนิภารกจิตา่ง ๆ จะ

ส าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเนื่องจากการบรหิารความเสีย่งเป็นการด าเนนิการเพือ่รองรับเหตกุารณ์ในอนาคตอย่างมเีหตมุผีล 
มหีลกัการและวธิคีวบคมุเพือ่หาทางลดหรอืป้องกนัความเสยีหายเอาไวล้ว่งหนา้ หรอืในกรณีทีพ่บกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่

คาดคดิ ก็จะเกดิความเสยีหายนอ้ยกวา่การไมน่ ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้เพราะไดม้กีารเตรยีมการไวล้ว่งหนา้
แลว้ จงึชว่ยใหภ้ารกจิทีด่ าเนนิอยูเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสีย่งและปัญหาทีจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร  

ในหลกัสตูรนีเ้ป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารดงันัน้ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บการฝึกปฏบิัตใินแตล่ะกระบวนการของ

การบรหิารจัดการความเสีย่งจากกรณีศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ 

วตัถปุระสงค ์: 
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน

องคก์ร 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิและกระบวนการบรหิารจัดการความเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสีย่งภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลกัการจัดการในเชงิรุก ดว้ยวธิกีารประเมนิคา่ความเสีย่ง และการออกแบบ

วธิกีารควบคมุดว้ยการบรหิารจัดการความเสีย่งตามมาตรฐานสากล 

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 นักวเิคราะห ์และนักออกแบบระบบ 

 โปรแกรมเมอร ์

 ผูด้แูลระบบ (System Administrator) 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เนือ้หาการอบรม : 

1. Introduction IT Risk Management 
2. Define Role and Responsibility  

3. Define IT Risk 
4. Plan IT Risk Management 

5. Risk Management: A Four-Stage Process 

 Risk Identification 

 Analysis of Probability and Consequences 

 Risk Mitigation Strategies 

 Control and Documentation 

6. IT Risk Breakdown Structures 
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7. Risk Analysis 

 Analysis of Probability and Consequences 

 Perform Qualitative Risk Analysis  

 Perform Quantitative Risk Analysis 

8. Risk Assessment 
9. Risk Profile Map 

10. Plan Risk Responses 
11. Control Risks 

12. Control Activities 

13. Managerial Contingency 
14. Information and Communication 

15. Risk Monitoring and Control 
16. Risk Management Report Form 

17. Workshop 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทิักษ์ 

 วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วนั (18 ชัว่โมง) 
 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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