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หลกัสตูร: ผูน้าํการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ
บรหิารจดัการความม ัน่คงปลอดภยัสาํหรบัสารสนเทศ 
Information Security Management System (ISMS): Lead 
Implementer ISO/IEC 27001:2013 

วตัถปุระสงคใ์น
การเรยีนรู ้

• ความเขา้ใจถงึแนวทางและวธิกีารเพือ่เป็นผูนํ้าโครงการหรอืโปรแกรมการสรา้งและจัดทําระบบ
บรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (ISMS) ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

• การตคีวามขอ้กําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในมมุมองของการประยกุตใ์ช ้
• การพจิารณาสถานะและแนวทางการปฏบัิตขิองการบรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับ

สารสนเทศในปัจจบัุนขององคก์ร เพือ่จัดเตรยีมความพรอ้มระบบบรหิารงาน 
• กจิกรรมพัฒนาทักษะและความเขา้ใจของการเป็นผูนํ้า เมือ่เริม่จัดตัง้กรอบการทํางานของระบบ

บรหิารงานใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน และเรยีนรูก้ารจัดทํานโยบาย กระบวนการ และขัน้ตอน
ปฏบัิตขิอง ISMS 

• กจิกรรมพัฒนาความสามารถของการเป็นผูนํ้าทมีในการบรหิารโครงการจัดทํา ISMS รวมถงึการ
กําหนดขอบเขตของระบบบรหิารงาน 

• การสอบวัดผลความรูแ้ละความสามารถของการเป็นผูนํ้าการประยกุตใ์ชม้าตรฐาน ISO/IEC 
27001 

ผูค้วรเขา้รบัการ
อบรม  

• ผูบ้รหิารระดับสงู หรอืผูบ้รหิารอาวโุส 
• ผูบ้รหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (Information Security Management) 
• ผูบ้รหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Management) 
• ผูบ้รหิารจัดการความเสีย่งและการปฏบัิตติาม (Risk and Compliance Management) 
• ตัวแทนฝ่ายบรหิาร (Management Representatives) ของระบบบรหิารงาน 
• ผูรั้บผดิชอบการประยกุตใ์ชม้าตรฐาน ISO/IEC 27001 
• ทีป่รกึษาระบบบรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 

ระยะเวลาอบรม 5 วัน 

ความรูพ้ ืน้ฐาน ผูเ้ขา้อบรมควรมคีวามเขา้ใจเบือ้งตน้ของขอ้กําหนดในมาตรฐานระบบการบรหิารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ • ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบัตรเขา้ร่วมการอบรม (Attendance Certificate) หรอืใบ
ประกาศนียบัตรการสอบผ่าน (Attendance and Pass Examinication Certificate) เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ําหนด สามารถสอบซอ่มได ้1 ครัง้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

• การสอบวัดผลครอบคลมุทกุหัวขอ้อบรม ซึง่ดําเนนิการในวันสดุทา้ยของการอบรมภายในเวลา 2 
ชัว่โมง เกณฑค์ะแนนการสอบผ่านที ่70% 
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กําหนดการอบรม 

 
วนัที ่1 

 

 เวลา หัวขอ้อบรม 

 9.00 – 17.00 น.  กลา่วเปิดอบรม และแนะนําขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 จดุมุง่หมาย วัตถุประสงคแ์ละโครงสรา้งหลักสตูร 
 การบรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 
 ความเป็นมาของ ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 
 ขอ้กําหนด 4: บรบิทขององคก์ร 
 ขอ้กําหนด 5: ความเป็นผูนํ้า 
 ขอ้กําหนด 6: การวางแผน 
 ขอ้กําหนด 7: การสนับสนุน 
 ขอ้กําหนด 8: การดําเนนิงานหรอืปฏบัิตกิาร 
 ขอ้กําหนด 9: การประเมนิประสทิธภิาพ 
 ขอ้กําหนด 10: การพัฒนา 
 ประยกุตก์ารเรยีนรู ้
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ 

   

 วนัที ่2  

 เวลา หัวขอ้อบรม 

 9.00 – 17.00 น.  ทบทวนเนื้อหาวันแรก 
 กจิกรรมขอ้กําหนด ISO/IEC 27001 
 กจิกรรมการตรวจผูบ้รหิารระดับสงู (Top Management) 
 กจิกรรมการตรวจบรบิท (Context) 
 กจิกรรมการตรวจการปฏบัิตเิพือ่ระบคุวามเสีย่งและโอกาส 
 กจิกรรมการตรวจวัตถุประสงค ์การดําเนนิการหรอืการปฏบัิตกิาร 
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ 

   

 วนัที ่3  

 เวลา หัวขอ้อบรม 

 9.00 – 17.00 น.  ทบทวนเนื้อหาวันที ่2 
 กระบวนการวางแผน 
 ความเสีย่งและโอกาส 
 วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 การสนับสนุน 
 การดําเนนิงานหรอืปฏบัิตกิาร 
 การเฝ้าตดิตาม การตรวจวัด การวเิคราะห ์และการประเมนิ 
 การตรวจตดิดตามภายใน และการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
 ความไมส่อดคลอ้ง กระบวนการปฏบัิตเิพือ่แกไ้ขและปรับปรุง 
 การบรูณาการกับระบบงานอืน่ๆ 
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ 
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 วนัที ่4  

 เวลา หัวขอ้อบรม 

 9.00 – 17.00 น.  ทบทวนเนื้อหาวันที ่3 
 ความเป็นผูนํ้าและการบรหิารจัดการ 
 การระดมความคดิ 
 หลักการแกปั้ญหา 8 ประการ 
 ผัง Ishikawa หรอืผังกา้งปลา (Fishbone) 
 การบรหิารจัดการความเปลีย่นแปลง 
 การมอบหมายงาน (Delegation) 
 การสนับสนุน 
 การจงูใจ (Motivation) 
 ตัวอยา่งขอ้สอบ 
 สรุปเนื้อหาหลักสตูร และถาม-ตอบ 

   

 วนัที ่5  

 เวลา หัวขอ้อบรม 

 9.00 – 13.00 น.  ถาม-ตอบ 
 การประเมนิผลหลกัสตูร 
 แนะนําการทําขอ้สอบและเตรยีมตัวสอบ 
 การสอบ 
 จบหลักสตูร 
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