
  

 

การบรหิารความเสีย่งและโอกาสดา้นไอท ีเป็นสิง่ส าคญัทีเ่อือ้ใหอ้งคก์รประสบ

ความส าเร็จในการแขง่ขนัในปัจจบุนัทีซ่ ึง่กจิกรรมธรุกจิสว่นใหญต่อ้งองิกบัไอท ี 

ดงันัน้ ISACA จงึไดเ้ปิดตวั RISK IT Framework , 2nd edition และ RISK IT 

practitioner Guide, 2nd  edition (ปี 2020)  โดยใหแ้นวทางและแนวปฏบิตัใินการ

บรหิารความเสีย่ง, โอกาส , การรักษาความมัน่คงปลอดภยั และ รกัษาคณุคา่ใหธ้รุกจิ

ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม   ทัง้นี ้Risk IT Framework และ RISK IT 

practitioner Guide ไดป้รับปรงุใหมจ่าก version ปี 2009 ใหส้อดรบักบัภยัคกุคาม

ใหม ่อาท ิ ภัยคกุคามทางไซเบอร ์และจัดท าใหส้อดคลอ้งกบั COBIT 2019  

 

Risk IT Framework และ RISK IT practitioner Guide จะชว่ยสนับสนุนองคก์รใน

การสรา้ง และน าการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบไปใชเ้พือ่ใหก้อ่ใหเ้กดิคณุคา่สงูสดุ 

เนน้ในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพือ่รับประโยชนจ์ากโอกาสทีเ่กดิขึน้ 

มากกวา่ทีจ่ะก าจัดความเสีย่งใหห้มดไป นอกจากนี ้นยิามและหลกัการดา้นความ

เสีย่งทีใ่ชใ้นกรอบด าเนนิงานนีม้ลีกัษณะทีเ่ป็นสากล เชน่  inherent risk , residual 

risk , risk component,  risk profile , risk tolerant , risk capacity , risk matrix 

ฯลฯ  ซึง่ถอืวา่เป็นปัจจัยส าคญัทีเ่อือ้ใหก้ารสือ่สารเรือ่งความเสีย่งกบัผูเ้กีย่วขอ้งได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสามารถบรูณาการเขา้กบัการบรหิารความเสีย่งระดบั

องคก์รได ้(ERM)  , สามารถเชือ่มโยงกบัปัจจัยเอือ้ทัง้ 7 ( 7 enablers) ของ COBIT 

2019 เพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลดา้นความเสีย่งไดเ้ป็น

อยา่งด ี 

 

หลกัสตูรการบรหิารความเสีย่งดา้นไอทดีว้ย  

 

7-8 พฤศจกิายน 

โรงแรมแมนดารนิ 

สามยา่น 



สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้กรงุเทพฯ ไดเ้ล็งเห็นความ

มปีระโยชนข์องกรอบด าเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งดา้นไอท ี(RISK IT 

Framework) จงึไดจ้ดัหลกัสตูรเรือ่ง การบรหิารความเสีย่งดา้นไอทดีว้ย ISACA ‘s 

RISK IT Framework และ RISK IT practitioner Guide เป็นระยะเวลา 2 วัน  

เพือ่ใหผู้ส้นใจ เขา้ใจในหลกัการการบรหิารความเสีย่งดา้นไอทสีมยัใหม ่และสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของตนเอง  ตลอดจนเรยีนรูก้บั Generic IT risk 

scenarios มากกวา่ 100 ความเสีย่ง จาก 18 กลุม่ประเภทความเสีย่ง ซึง่ทาง ISACA 

ไดเ้ตรยีมไว ้เพือ่สนับสนุนใหผู้ป้ระเมนิความเสีย่ง สามารถประเมนิความเสีย่งทีส่ าคญั

ดา้นไอทไีดอ้ยา่งครอบคลมุ  

 

 หวัขอ้ส ำคญั 

1. IT Risk Framework 

2. Risk management principles 

3. Alignment with Enterprise Risk Management 

4. Alignment of COBIT With the Risk IT Framework 

5. Understanding the Risk Management Workflow  

6. Essentials of Risk Governance and Risk culture 

7. Risk scenarios (18 categories) 

8. Risk Awareness, Reporting and Communication 

 

 หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรบั 

1. ผูต้รวจสอบภายใน  

2. ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ผูบ้รหิารความเสีย่งและพนักงานดา้นบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

4. ผูบ้รหิารและพนักงานดา้นไอท ี 

5. ผูบ้รหิารและพนักงานดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

6. ผูส้นใจทั่วไป ทีส่นใจหลกัการการบรหิารความเสีย่งดา้นไอท ี

 

 
 
 



 วนัทีจ่ดัสมัมนา   
   
วันเสาร ์อาทติย ์ที ่ 7-8 พฤศจกิายน 2563  (2 วัน)                                        
สถานที ่     โรงแรมแมนดารนิ สามยา่น 
CPE ทีไ่ดร้ับ    12 หน่วย 
 

 วทิยากร 
 

คณุสมชยั แพทยว์บิลูย ์CIA,CISA,CISM,CFE,CISSP,CSSLP,CRISC,CSX 
Fundamental              
 

 

 คา่สมัมนา  

 

ผูส้มคัรเขา้รว่มสมัมนา อตัราคา่ธรรมเนยีม* 

สมาชกิของ ISACA  9,630.- 

สมาชกิ ITSMF, IIAT และกลุม่บคุคลจาก

องคก์รเดยีวกนัตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 

10,700.- 

บคุคลทั่วไป 12,840.- 

*รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1)  

 

การลงทะเบียน: 

ลงทะเบยีนออนไลน ์ที ่http://www.isaca-bangkok.org/EVENT   

 
วธิกีำรช ำระคำ่สมัมนำ:   
โอนเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากดั (มหาชน)   
สาขาเซน็ทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1    
ชือ่บญัช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรงุเทพฯ 
 
หลงัจากช าระเงนิกรณุาอเีมลห์ลกัฐำนกำรโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปยงั 
www.isaca-bangkok.org/payment  
 

http://www.isaca-bangkok.org/EVENT
https://d.docs.live.net/d14f35a3f609eb32/ISACA-Bangkok/course/Intro%20to%20IT%20audit/2019/www.isaca-bangkok.org/payment


หมำยเหต:ุ สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรับช าระคา่อบรมภายในวนัหรอืภายหลังการสมัมนา 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดท้ี ่ คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมั่น  โทรศัพทห์มายเลข  081-840-
5835  และเพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 มมีาตรการดังตอ่ไปนี ้

1. จ ากัดเพยีง 15 คนตอ่หลกัสตูร 
2. จัดใหผู้เ้ขา้อบรม/สมัมนา น่ังเพยีงโตะ๊ละ 1 ทา่นเพือ่รักษาระยะหา่งทางสงัคม 

(Social Distancing) 
3. มกีารวดัอณุหภมูผิูเ้ขา้อบรม/สมัมนา ทกุทา่น ทกุวนั กอ่นเขา้หอ้งอบรม/สมัมนา  
4. ผูเ้ขา้อบรม/สมัมนาตอ้งสวมหนา้กากอนามัยในการเขา้อบรม/สมัมนา  และตอบ

แบบสอบถามกอ่นลงทะเบยีน ไดแ้ก ่
     - ในชว่ง 14 วนัทีผ่า่นมา กอ่นมาอบรม/สมัมนานัน้ มปีระวตักิารเดนิทางไปยัง หรอื

มาจากตา่งประเทศหรอืไม ่ถา้ม ีกรณุางดลงทะเบยีนเขา้ร่วมอบรม/สมัมนา 
     -  มอีาการไอ / เจ็บคอ / มนี ้ามกู / ไมไ่ดก้ลิน่ / ไมรั่บรูร้ส หรอืไม ่

 
** ในกรณีทีผู่เ้ขำ้อบรม/สมัมนำ มไีข ้ต ัง้แต ่37.5 C หรอืมอีำกำรเสีย่ง   
สมำคมฯ ตอ้งขอใหบ้คุคลน ัน้งดเขำ้หอ้งอบรม /สมัมนำ ต ัง้แตจ่ดุทีล่งทะเบยีน
กอ่นเขำ้หอ้งทนัท ี

 

แผนที่สถานที่จดัสัมมนา 
โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

 


