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หลกัการและเหตผุล: 

ปัจจุบันโลกไดก้า้วสูย้คุพัฒนาเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงในทกุมติ ิดัง
เห็นไดว้่าหลายองคก์รทัง้ภาครัฐและภาคธุรกจิต่างตืน่ตัวต่อการน าเทคโนโลยีดจิทัิลมาขับเคลือ่นพัฒนาประเทศ และ

พัฒนาองคก์รทัง้ภาคการผลติและภาคบรกิาร ดว้ยการบรูณาการเทคโนโลยดีจิทัิลสมัยใหมเ่ขา้กับเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยู่เดิม เพื่อเสริมสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆใหกั้บองค์กร ท าใหส้ามารถลดตน้ทุน เพิ่มประสทิธิภาพ 

ประสทิธผิล ในการด าเนนิงานและเพิม่ศักยภาพทางการแขง่ขันใหกั้บองคก์ร 

ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ท าใหเ้ทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิอย่าง
มากมาย เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสลับซับซอ้นมากขึน้กว่าเดมิ ท าใหก้ารพัฒนาระบบดว้ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอ้ง

อาศัยทีมงานที่มีความรูค้วามเขา้ใจและความช านาญที่มากเพียงพอ จงึจะสามารถผลติผลงานที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยตามทีอ่งคก์รตอ้งการได ้และหากองคก์รไดท้มีพัฒนาระบบทีข่าดความรูค้วามช านาญในเทคโนโลย ีและขาด

ความเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิของระบบงานที่ทมีพัฒนาระบบก าลังด าเนนิการพัฒนาอยู่ ก็จะสง่ผลใหก้ารพัฒนา

ระบบเกดิอุปสรรคล่าชา้เพราะตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดอยู่บ่อยครัง้ และดว้ยสภาวการณ์การแข่งขันของทุกภาคส่วนได ้
ผลักดันใหห้ลายองคก์รต่างเร่งรบีน าเทคโนโลยดีจิทัิลสมัยใหม่มาประยุกตป์รับเปลีย่นทดแทนระบบงานเดมิขององคก์ร 

สง่ผลใหก้ารพัฒนาระบบเป็นไปดว้ยความเร่งรบีเพือ่ใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีจ่ ากัด ดว้ยความเร่งรบีในการพัฒนาระบบ 
ท าใหข้ัน้ตอนการศกึษาและรวบรวมรายละเอยีดความตอ้งการใชง้านระบบไม่ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ จงึเป็นเหตุให ้

ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเกดิการรอ้งขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิความตอ้งการอยู่บ่อยครัง้ ซึง่เป็นสิง่ที่น่าเป็น
ห่วงและน่ากังวลอย่างมากต่อความเสีย่งต่างๆทีจ่ะตดิตามมาจากการรอ้งขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ก็ตาม ซึง่อาจท าให ้

โครงการพัฒนาระบบเกดิความลม้เหลวตอ้งหยุดชะงักลงกลางครัน หรอือาจเกดิความเสยีหายจากการกระท าทุจรติ หรอื

อาจเกดิภัยคกุคามอืน่ๆ ตดิตามมาอยา่งมากมาย 

อย่างไรก็ตามหากองคก์รมมีาตรการควบคุมจัดการการเปลีย่นแปลงต่างๆของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสทิธภิาพประสทิธผิลเพยีงพอตัง้แต่เริม่ตน้โครงการพัฒนาระบบก็จะสามารถป้องกันโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง หรอื

ความเสยีหายทีจ่ะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินภารกจิขององคก์รได ้มาตรการควบคุมจัดการการเปลีย่นแปลง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นกลไกควบคุมที่มีความส าคัญมากต่อองคก์ร อันจะสรา้งความมั่นใจไดว้่าโครงการ

พัฒนาระบบจะสามารถประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามทีอ่งคก์รคาดหวังไว ้และสามารถสรา้งความเชือ่มั่นใหเ้กดิ

ขึน้กับผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ว่าสารสนเทศทีไ่ดร้ับมคีวามถูกตอ้งเชือ่ถอืได ้และองคก์รสามารถใหบ้รกิาร

สารสนเทศไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผูม้ีบทบาทหนา้ที่ดูแลระบบหรือผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการควบคุมจัดการการ

เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้งมีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการจัดการการ

เปลีย่นแปลง และตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจถงึผลกระทบจากความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเมือ่ถูก

แกไ้ขเปลีย่นแปลงโดยปราศจากการควบคมุทีถ่กูตอ้ง 

หลักสตูรอบรมนี้จะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อกระบวนการควบคุมการจัดการการเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคก์รใหกั้บบุคลากรขององคก์รไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ เพื่อเตรยีม

ความพรอ้มต่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล  

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในความจ าเป็นของการจัดการการเปลีย่นแปลงเพือ่ความปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการควบคมุการจัดการการเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการประเมนิความเสีย่งจากการถกูแกไ้ขเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวางแผนตรวจสอบการถกูแกไ้ขเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการตดิตามและประเมนิผลหลังระบบเทคโนโลยสีารสนเทศถูกแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารฝ่ายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

• ผูบ้รหิารดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

• ผูบ้รหิารโครงการ (Project Manager)  

• นักวเิคราะห ์และนักออกแบบระบบงาน  

• นักพัฒนาระบบ  
 

ITM008: Change Management for Information Technology Security:  

การจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่ความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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• ผูบ้รหิารจัดการระบบ (System Administrator)  

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

• ผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูส้นใจท่ัวไป  
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• Information Technology Security 

• IT Security Risk Management 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• Change Management for Information Technology Security Introduction  

• Digital Transformation  

• The Goal of Change Management  

• Benefits of Change Management  

• Change Request or Request for Change  

• Types of Changes  

o Emergency Change/Urgent Change 

o Standard Change 

o Major Change 

o Normal Change  

• Application Changes  

• Hardware Changes  

• Software Changes  

• Network Changes  

• Business Process Changes  

• Documentation Changes  

• Environmental Changes  

• Roles and Responsibilities of Change Management Committee 

• Change Management Control Process  

o Logged Change Requests  
o Identification, Prioritization and Initiation of Change  

o Proper Authorization of Change  

o Requirements Analysis  
o Inter Dependency and Compliance Analysis  

o Impact Assessment  
o Change Approach  

o Change Testing  
o User Acceptance Testing and Approval  

o Implementation and Release Planning  

o Documentation  
o Change Monitoring  

o Defined Responsibilities and Authorities of All Users and IT Personnel  
o Emergency Change Classification Parameters  

• Risk Management for the Potential effect  

• Business Continuity Plan (BCP) 

• Disaster Recovery Plan (DRP) 

• Contingency Plan 

• Communication when changing  

• Version control 

• Change Management Key Success  
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วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

7,500 บาท 6,900 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* เฉพาะหลกัสูตรนี ้=> ผูป้ระกอบการทีส่ง่บคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมในหลักสตูรทีผ่า่นการรับรองตามมาตรการ 

Thailand Plus Package สามารถ “ลดหยอ่นภาษเีงนิได ้250%” ของค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมลกูจา้ง ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.stemplus.or.th 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   
5. ในการอบรม Online สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 
          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

