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ITM101 : IT Risk Management for Auditor: การบรหิารความเสีย่งดา้นระบบไอทสี าหรบัผูต้รวจสอบ 

 
หลกัการและเหตผุล : 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลัเป็นเทคโนโลยทีีม่สีว่นส าคัญตอ่การขบัเคลือ่นกระตุน้เศรษฐกจิโดยรวม 
กอ่ใหเ้กดิประโยชนม์ากมายแกท่กุภาคสว่นของระบบเศรษฐกจิในทกุวนันี ้แตด่ว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีน

ปัจจุบนัยิง่ท าใหก้ารใชง้านมคีวามสลับซับซอ้นมากยิง่ขึน้ สง่ผลใหผู้ท้ีน่ ามาใชง้านสว่นใหญข่าดความเขา้ใจและตระหนัก

วา่จะตอ้งใชแ้ละบรหิารจัดการระบบอย่างไรจงึจะเกดิความเหมาะสมและปลอดภัย จะเห็นไดว้า่ปัจจบุนัจะปรากฏรูปแบบ
ความเสีย่งใหม่ๆ  ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิเพือ่คกุคามหวงัผลประโยชนจ์ากสารสนเทศขององคก์รหรอืสรา้งความเสยีหาย

ใหก้บัระบบขององคก์ร 

ดงันัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีท่า้ทายผูบ้รหิารองคก์รวา่จะสามารถรับมอืกบัเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงคเ์พือ่ปกป้อง

รักษาสารสนเทศขององคก์รซึง่จัดเป็นสนิทรัพยท์ีม่มีลูคา่และมคีวามส าคัญตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร เชน่เดยีวกับ

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ เพือ่ใหภ้ารกจิขององคก์รประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างไร และสิง่
ส าคัญหลงัจากทีอ่งคก์รไดด้ าเนนิการตามมาตรการจัดการความเสีย่งเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ องคก์รจะมคีวามมั่นใจได ้

อยา่งไรวา่ความเสีย่งตา่งๆ จะยังคงสถาพอยูใ่นระดับทีถู่กควบคมุไวแ้ละจะไมป่รากฏความเสีย่งใหม่ๆ  ขึน้มาอกี ถา้หาก
ความเสีย่งเหลา่นัน้องคก์รปลอ่ยปละละเลยไมใ่หค้วามส าคญัและจัดการอย่างตอ่เนือ่ง ก็จะท าใหอ้งคก์รตอ้งสญูเสยีเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรไปกับมาตรการจัดการความเสีย่งทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้โดยเปลา่ประโยชน ์   

อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้งคก์รควรตระหนักถงึการน า
หลกัการบรหิารจัดการความเสีย่งเชงิรุกดว้ยการน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้และกระบวนการตดิตามตรวจสอบ

เพือ่ใหม้ั่นจะเป็นหลักประกนัไดว้า่การด าเนนิภารกจิตา่ง ๆ จะส าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเนือ่งจากการบรหิารความเสีย่งเป็น
การด าเนนิการเพือ่รองรับเหตกุารณ์ในอนาคตอยา่งมเีหตมุผีล มหีลกัการและวธิคีวบคมุเพือ่หาทางลดหรอืป้องกนัความ

เสยีหายเอาไวล้ว่งหนา้ หรอืในกรณีทีพ่บกับเหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิ ก็จะเกดิความเสยีหายนอ้ยกวา่การไมน่ ากระบวนการ
บรหิารความเสีย่งและกระบวนการตดิตามตรวจสอบมาใช ้เพราะไดม้กีารเตรยีมการไวล้ว่งหนา้แลว้ จงึชว่ยใหภ้ารกจิที่

ด าเนนิอยูเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งและปัญหาทีจ่ะเป็น

อปุสรรคตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร 

ในหลกัสตูรนีเ้ป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารดงันัน้ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บการฝึกปฏบิัตใินแตล่ะกระบวนการของ

การบรหิารจัดการความเสีย่ง และทีส่ าคญัคอืบทบาทหนา้ทีข่องผูต้รวจสอบทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตดิตามและตรวจสอบ
ความเสีย่งตามกระบวนการจากกรณีศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

วตัถปุระสงค ์: 
 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในองคก์ร 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิและกระบวนการบรหิารจัดการความเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสีย่งภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้

 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลักการจัดการในเชงิรุก ดว้ยวธิกีารประเมนิค่าความเสีย่ง และการออกแบบ

วธิกีารควบคมุดว้ยการบรหิารจัดการความเสีย่งตามมาตรฐานสากล 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีข่องผูต้รวจสอบตอ่กระบวนการตดิตามและตรวจสอบความเสีย่ง 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบภายใน 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เนือ้หาการอบรม : 

1. Introduction IT Risk and Theory Concept 
2. Define IT Risk 

3. Plan IT Risk Management 
4. IT Risk Breakdown Structures 

5. IT Risk Audit Process 
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6. Risk Analysis 

 Analysis of Probability and Consequences 

 Perform Qualitative Risk Analysis  

 Perform Quantitative Risk Analysis 

7. Risk Assessment Process 
 Objective Setting 

 Event Identification 

 Risk Assessment 

 Risk Responses  

8. Risk Assessment Based on Audit Standards 

9. Risk Profile Map 
10. Importance of Risk Assessment and IT Control 

11. Classification of IT Controls 

 IT General Control 

 Application Control 

 Objective Control 

 Control by Level of Responsibility 

12. Concepts of Control Management Based on Level of Risk 
13. Baseline IT Control 

14. Monitoring and Evaluation of Control 
15. Risk and Control Matrix 

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 8,000 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:  

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th
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