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ITM103: Security of Information Technology in the Digital Age 4.0 :  

                การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในยุคดจิทิลั 4.0. 
 

หลกัการและเหตผุล : 

ปัจจุบนัโลกเขา้สูย่คุระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัสามารถเปลีย่นโครงสรา้งรูปแบบกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิ กระบวนการผลติ การคา้ การบรกิาร และกระบวนการทางสงัคม รวมถงึการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งบคุคล ไป

อยา่งสิน้เชงิ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไดส้ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยเป็นอนัมาก ท าใหต้อ้งเร่งปรับตวัและเปลีย่นแปลง
เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามพรอ้มและพัฒนาใหท้นักับการเปลีย่นแปลง  

ประเทศไทยก าลงัอยูใ่นวาระของการปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศครัง้ใหญใ่นทกุมติขิองการพัฒนาเพือ่
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยไปสู ่“ประเทศไทย 4.0” โดยไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นเร่งดว่นในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัมาเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศโดยผลกัดนัให ้ภาคธรุกจิไทยใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิัลในการลดตน้ทนุการผลติสนิคา้และบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิธรุกจิ ตลอดจนพัฒนาไปสูก่ารแขง่ขนั
เชงิธรุกจิรูปแบบใหมใ่นระยะยาวเพือ่ขบัเคลือ่นการปฏริูปประเทศไทยไปสูค่วามมั่นคง มั่งคัง่ และย่ังยนื  

ดว้ยความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีจิทิัล การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในปัจจบุนั 
ไดท้วคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้กวา่เดมิ สง่ผลใหผู้น้ ามาใชง้านสว่นใหญ่ขาดความเขา้ใจและตระหนักถงึความมั่นคง

ปลอดภัยของขอ้มลูและทรัพยส์นิทีม่คีวามส าคญัตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร ท าใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์

ทีไ่มค่าดคดิอยูเ่สมอ เชน่ การถกูบกุรุก คกุคาม การโจรกรรมขอ้มลู การท าลายขอ้มลู หรอืท าลายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์รใหเ้กดิความเสยีหาย โดยอาศยัชอ่งโหวห่รอืจดุออ่นในรูปแบบตา่งๆ ดังนัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีท่า้

ทายองคก์รวา่จะสามารถรับมอืกบัเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงคเ์พือ่ปกป้องรักษาสารสนเทศขององคก์รซึง่จัดเป็นสนิทรัพยท์ี่
มมีลูคา่และมคีวามส าคัญตอ่การด าเนนิภารกจิขององคก์ร เชน่เดยีวกับทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ท าใหภ้ารกจิขององคก์รประสบ

ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างไร   

อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้งคก์รควรตระหนักถงึการน าหลักการบรหิาร

จัดการเชงิรุกดว้ยการน ากระบวนการป้องกนัและควบคมุมาใช ้เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่การด าเนนิภารกจิตา่ง ๆ ขององคก์ร

จะส าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเนือ่งจากมกีารวางแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพือ่รองรับเหตกุารณ์ในอนาคตอย่างมี
เหตมุผีลมหีลกัการและวธิคีวบคมุเพือ่หาทางลดหรอืป้องกนัความเสยีหายเอาไวล้ว่งหนา้ หรอืในกรณีทีป่ระสบกบั

เหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิ ก็จะเกดิความเสยีหายนอ้ยกวา่การไมไ่ดน้ าเอามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาใช ้จงึชว่ย
ใหอ้งคก์รมั่นใจไดว้า่ภารกจิทีด่ าเนนิอยูจ่ะประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

หลกัสตูรอบรมนีจ้ะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจตอ่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององคก์รในบรบิทที่

เปลีย่นแปลงไปเพือ่เตรยีมความพรอ้มรับตอ่กระบวนการปรับเปลีย่นสูอ่งคก์รดจิทิัลใหก้บับคุลากรขององคก์ร เพือ่ใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 
วตัถปุระสงค ์: 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความไมม่ั่นคงปลอดภัยทีม่ตีอ่ระบบสารสนเทศขององคก์รในยคุ

ระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล Thailand 4.0 
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององคก์รในยคุระบบ

เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล Thailand 4.0 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสีย่งภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการป้องกนัและความคมุความเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกับความไมม่ั่นคงปลอดภัย

ทีม่ตีอ่ระบบสารสนเทศขององคก์รในยคุระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั Thailand 4.0 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลกัการจัดการในเชงิรุก ดว้ยวธิกีารประเมนิระบบการป้องกนัในปัจจุบนัของ

องคก์ร และการออกแบบวธิกีารควบคมุดว้ยการบรหิารจัดการตามมาตรฐานสากล 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูบ้รหิารองคก์ร 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 นักวเิคราะห ์และนักออกแบบระบบ 

 ผูบ้รหิารจัดการระบบ (System Administrator) 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 

 ผูส้นใจทั่วไป 
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เนือ้หาการอบรม : 

1. แนวคดิการปรับเปลีย่นสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั Thailand 4.0 
2. แนวคดิการบรหิารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในยคุ Thailand 4.0 

3. ภาวะผูน้ าองคก์รตอ่บทบาทการบรหิารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในยคุ Thailand 4.0 
4. องคก์รจะประสบความส าเร็จในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในยคุ Thailand 4.0 ไดอ้ย่างไร 

5. การจัดเตรยีมกลยทุธเ์พือ่การจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพือ่กา้วสูอ่งคก์รดจิทิัล 

6. ประเภทของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคก์ร 
7. การจัดเตรยีมโครงสรา้งองคก์รใหม้คีวามมั่นคงปลอดภัย เพือ่รองรับระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล  

Thailand 4.0 
8. การเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรเพือ่ใหเ้กดิความตระหนักตอ่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

9. เทคโนโลยสี าหรับป้องกนัรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในยคุ Thailand 4.0 

10. แนวคดิการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) กบัการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในยคุ
เทคโนโลยดีจิทิลั Thailand 4.0 

11. การก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัสิ าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในยคุ Thailand 4.0 
12. แนวคดิการบรหิารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองคก์รใหเ้กดิความยั่งยนืไดอ้ยา่งไร 

13. การเฝ้าระวงั ตดิตาม และตรวจสอบผลการป้องกนัรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคก์ร 

14. การปรับปรุงมาตรการป้องกนัรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคก์ร 
15. การเตรยีมความพรอ้มในกรณีเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 

 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทิักษ์ 
 วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วนั (12 ชัว่โมง) 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 6,500 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:  

 

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

