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ITM086: IT Risk Management: การบรหิารความเสีย่งดา้นระบบไอท ี
 

หลกัการและเหตผุล: 
         ปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยุคระบบเศรษฐกจิและสังคมดจิทัิล ที่เทคโนโลยีดจิทัิลสามารถเปลีย่นโครงสรา้ง

รูปแบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ กระบวนการผลติ การคา้ การบรกิาร และกระบวนการทางสังคม รวมถงึการมีปฏสิัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิน้เชงิ เทคโนโลยดีจิทัิลจงึเป็นเครือ่งมือส าคัญทีถู่กน ามาใชใ้นการปฏริูปโครงสรา้งและกระตุน้
เศรษฐกจิของประเทศ แต่ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดจิิทัลในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่นับวันจะทวคีวามสลับซับซอ้นมากยิง่ขึน้ จงึส่งผลใหผู้ท้ี่น ามาใชง้านส่วนใหญ่ขาดความ
เขา้ใจและตระหนัก จงึตอ้งเผชญิกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคดิอยู่เสมอ เช่น การถูกบุกรุก คุกคาม เพื่อโจรกรรมขอ้มูล 

ท าลายขอ้มูล หรอืท าลายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รใหเ้กดิความเสยีหาย โดยแสวงหาประโยชน์จากช่อง

โหว ่จุดออ่นและภาวะเสีย่งทีม่อียูใ่นรูปแบบตา่งๆ  

ดังนั้นจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่ทา้ทายองค์กรว่าจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์เพื่อปกป้องรักษา

สารสนเทศขององค์กรซึง่จัดเป็นสนิทรัพย์ที่มีมูลค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินภารกจิขององค์กร เช่นเดียวกับ

ทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ท าใหภ้ารกจิขององคก์รประสบความส าเร็จตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งไร   

อย่างไรก็ตามเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไวอ้งคก์รควรตระหนักถงึการน าหลักการ

บรหิารจัดการเชงิรุกดว้ยการน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้จะเป็นหลักประกันไดว้่าการด าเนนิภารกจิต่าง ๆ จะ
ส าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยด ีเนื่องจากการบรหิารความเสีย่งเป็นการด าเนนิการเพือ่รองรับเหตุการณ์ในอนาคตอย่างมเีหตุมีผล 

มีหลักการและวธิีควบคุมเพื่อหาทางลดหรือป้องกันความเสยีหายเอาไวล้่วงหนา้ หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคดิ ก็จะเกดิความเสยีหายนอ้ยกวา่การไมน่ ากระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใช ้เพราะไดม้กีารเตรยีมการไวล้่วงหนา้

แลว้ จงึช่วยใหภ้ารกจิที่ด าเนินอยู่เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และป้องกันโอกาสที่จะเกดิความ

เสีย่งและปัญหาทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการด าเนนิภารกจิขององคก์ร  

ในหลักสตูรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิารดังนัน้ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับการฝึกปฏบัิตใินแต่ละกระบวนการของ

การบรหิารจัดการความเสีย่งจากกรณีศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน

องคก์ร 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิและกระบวนการบรหิารจัดการความเสยีงทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลักการจัดการในเชงิรุก ดว้ยวธิกีารประเมนิค่าความเสีย่ง และการออกแบบ

วธิกีารควบคมุดว้ยการบรหิารจัดการความเสีย่งตามมาตรฐานสากล 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• นักวเิคราะห ์และนักออกแบบระบบ 

• โปรแกรมเมอร ์

• ผูด้แูลระบบ (System Administrator) 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

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 ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 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:  
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