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ITM113 :  Audit and Control Risk for IT Outsourcing:  

                  การตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 
 

หลกัการและเหตผุล : 

ปัจจุบนัทกุภาคสว่นทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ตา่งยอมรับกนัวา่เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่

เทคโนโลยดีจิทิลัทีส่ามารถต่อยอดสรา้งนวัตกรรมเพื่อก่อประโยชน์ใหก้ับองคก์รไดอ้ย่างมากมาย ดังเชน่ หลายๆ 

องคก์รไดน้ า AI เขา้มาเป็นองคป์ระกอบหลักในกลยุทธท์างธุรกจิส าหรับอนาคต จงึต่างมุ่งมั่นปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของตนไปสูเ่ทคโนโลยดีจิทิลัสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ีการ

ตอบรับและยอมรับเทคโนโลยสีมัยใหม่มากยิง่ขึน้จนแทบจะเป็นสว่นหนึ่งของการด ารงชวีติในแต่ละวันไปแลว้ แต่

การน าเทคโนโลยดีจิทิลัซึง่เป็นเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีม่คีวามหลากหลายและมคีวามสลับซับซอ้นมาใชใ้นองคก์รนัน้ก็

ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เพราะจะตอ้งอาศยับคุลากรทีม่คีวามพรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี

สมัยใหมนั่น้เป็นอย่างด ีรวมถงึการอาศยัเครือ่งมอืตา่งๆ ซึง่สว่นใหญจ่ะมรีาคาสงู น่ันหมายความวา่หากองคก์รประสงคท์ี่

จะปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของตนไปสูเ่ทคโนโลยดีจิทิลัสมัยใหมห่รอืพัฒนาระบบฯขึน้มาใหมก็่ตาม 

องคก์รจะตอ้งอาศยังบประมาณและระยะเวลาเป็นอนัมาก และมคีวามเสีย่งวา่โครงการตา่งๆ นัน้จะประสบความส าเร็จตาม

วตัถปุระสงคท์ีอ่งคก์รคาดหวงัไวห้รอืไม่ 

 ดังนัน้หลายองคก์รจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งบรหิารตน้ทนุในการพัฒนาใหต้ า่ลง และสามารถควบคมุความเสีย่ง

จากการด าเนนิโครงการใหส้ าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีอ่งคก์รไดค้าดหวงัไว ้องคก์รจงึตอ้งอาศัยวธิวีา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร

จากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมม่าเป็นผูพั้ฒนาและปรับปรุงระบบฯใหก้ับองคก์ร แตด่ว้ยขอ้จ ากดัของผูใ้หบ้รกิาร IT 

Outsourcing ทีไ่มใ่ชบ่คุลากรภายในขององคก์รจงึขาดประสบการณ์ ขาดความเขา้ใจ และความคุน้เคยกบัรายละเอยีด

และกระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร ก็จะท าใหเ้กดิความเสีย่งแกอ่งคก์รได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รทีม่ลีักษณะความ

ตอ้งการทางธรุกจิทีม่คีวามหลากหลายมากและมรีะเบยีบวธิปีฏบิตัทิีม่คีวามสลับซบัซอ้นมาก และดว้ยสภาวะทีอ่งคก์รตา่ง

แข็งขนัเพือ่แยง่ชงิความเป็นผูน้ าวา่ใครจะสามารถน าเสนอนวัตกรรมในรูปแบบเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดก้อ่นกนั จงึตา่งตอ้งเร่งรบีพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของตนเองจงึยิง่

ท าใหก้ารพัฒนาหรอืปรับปรุงระบบฯ เกดิความเสีย่งมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะความเสีย่งดา้นความไมม่ั่นคงปลอดภัย 

เนือ่งจากตลอดระยะเวลาการด าเนนิโครงการหลายองคก์รขาดการตดิตาม ตรวจสอบและควบคมุการใหบ้รกิารของ IT 

Outsourcing ก็ย่อมท าใหเ้กดิชอ่งโหวต่อ่ความไมม่ั่นคง ปลอดภัยกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รขึน้ได ้ท า

ใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกับสภาวะเสีย่งตอ่การถกูคกุคาม ทัง้ปัญหาการถูกคกุคามความปลอดภัยจากภายในองคก์ร และการ

ถกูคกุคามทางไซเบอร ์กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายจากการละเมดิเพือ่ใหล้ว่งรูข้อ้มูลลับ ละเมดิเพือ่แกไ้ขและท าลายขอ้มลู 

การกระท าทจุรติ องคก์รถกูฟ้องรอ้งและภัยคกุคามอืน่ๆ ตดิตามมาอย่างมากมาย สภาวะเสีย่งเหลา่นีล้ว้นเกดิจากการขาด

การตดิตาม ตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

อยา่งไรก็ตามหากองคก์รมกีระบวนการตดิตาม ตรวจสอบและมมีาตรการควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิารของ IT 

Outsourcing ทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพยีงพอตัง้แตเ่ริม่ตน้ด าเนนิโครงการจนกระทัง่ส ิน้สดุการใหบ้รกิารของ  IT 
Outsourcing ก็จะสามารถป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายทีจ่ะเป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การด าเนนิภารกจิของ

องคก์รได ้ดงันัน้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง จะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการ

ใชบ้รกิารของ IT Outsourcing โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีม่หีนา้ทีต่ดิตาม ตรวจสอบจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing เป็นอย่างด ีในหลกัสตูรนีเ้ป็นการอบรมทีผู่เ้ขา้รับการ

อบรมจะไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจในแตล่ะกระบวนการของการตดิตาม ตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร 
IT Outsourcing จากกรณีศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

วตัถปุระสงค ์: 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการประเมนิความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในความจ าเป็นของการตรวจสอบการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการตรวจสอบการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนตรวจสอบการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุความมั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT 

Outsourcing 
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หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 ผูบ้รหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูท้ีท่ าหนา้ทีพั่ฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูท้ีท่ าหนา้ทีรั่กษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูท้ีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบภายใน 

 

เนือ้หาการอบรม : 

 

 ประเภทของการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

 ความรูเ้กีย่วกับการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การก าหนดกรอบการตรวจสอบการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing (IT Outsourcing  Audit Framework) 

 ความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การก าหนดมาตรฐาน การบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 แนวนโยบาย แนวปฏบิตักิารรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การประเมนิความเสีย่งจากความไมม่ั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตดิตามและตรวจสอบการควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การบรหิารจัดการการใหบ้รกิาร IT Outsourcing 

 กระบวนการพจิารณาคดัเลอืกและประเมนิผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การจัดท าสญัญาวา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การจัดท าขอ้ตกลงการเก็บรักษาความลบักบัผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตรวจสอบขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร SLA (Service-Level Agreement) 

 การตรวจสอบการควบคมุการตัง้คา่ความมั่นคงปลอดภัยการเขา้ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รของผู ้

ใหบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสภาพแวดลอ้มส าหรับใชป้ฏบิตังิานของผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตรวจสอบการก าหนดบทหนา้ทีใ่นการเขา้ถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหก้ับผูใ้หบ้รกิาร IT 

Outsourcing 

 การตดิตามและการตรวจสอบการปฏบิตัติามบทหนา้ทีใ่นการเขา้ถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รของ

ผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตรวจสอบการก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร IT 

Outsourcing  

 การตดิตามและการตรวจสอบสทิธิท์ีใ่ชเ้ขา้ถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รของผูใ้หบ้รกิาร IT 

Outsourcing 

 การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การควบคมุการจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management Control) 

 การวางแผนจัดการการตดิตอ่สือ่สารกับผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตดิตามและตรวจสอบการตดิตอ่สารสารกับการใหบ้รกิาร IT Outsourcing  

 การตดิตามและตรวจสอบการจัดท าแผนรองรับการด าเนนิธรุกจิอย่างตอ่เนือ่ง (Business Continuity Plan) ที่

เกีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การตดิตามและตรวจสอบการการจัดท าแผนฉุกเฉนิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่รองรับเหตกุารณ์ผดิปกตจิาก

การใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การวางแผนเตรยีมการเพือ่น าบรกิารกลบัมาด าเนนิการเอง 

 การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุความมั่นคงปลอดภัยจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 
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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 7,500 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

