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ITM066 : การพ ัฒนาองค์กรก ับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO 27001:2013 และ
ISO 22301:2012
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั มีกรอบมาตรฐานด ้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ
มากมาย ซึง่ แต่ละมาตรฐานจะมีจด
ุ แข็ง และจุดอ่อนทีแ
่ ตกต่างกัน ในหลักสูตรนีจ
้ ะเลือกกล่าวมาตรฐานทีไ่ ด ้รับความนิยม
ในบ ้านเราประกอบด ้วย Coso, Cobit5.x, SOX, ITSM, ISO 20000, ISO 22301:2012, NIST, ISO 27000:2013 โดย
่ ารเลือก
เนือ
้ หาทีบ
่ รรยายจะทาให ้ผู ้เรียนได ้เห็นถึงข ้อดีข ้อเสียของแต่ละมาตรฐาน และรายละเอียดพืน
้ ฐานอันนาไปสูก
มาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงานทีผ
่ ู ้เรียนทางานอยู่
ว ัตถุประสงค์ :
 เข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐานด ้านสารสนเทศต่างๆ
 สามารถนามาตรฐานด ้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช ้ในองค์กรได ้เหมาะสม
 เป็ นพืน
้ ฐานในการทีใ่ ห ้ผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนมาตรฐานทีต
่ นเองสนใจได ้
 เข ้าใจถึงความแตกต่าง และข ้อดี ข ้อเสียของแต่ละมาตรฐาน
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีประสบการณ์ทางานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น ้อยกว่า 5 ปี
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
 การบริหารงานโครงการ และหลักสูตรมาตรฐานด ้านต่างๆ ในระดับรายละเอียด
้ หาการอบรม :
เนือ
1. แนะนามาตรฐานด ้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความมั่นปลอดภัยสารสนเทศ
2. ความสาคัญของมาตรฐาน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และกรอบดาเนินการ
3. ความเข ้าใจบทบาท และความรับผิดชอบของหน่วยงานด ้านสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. มาตรฐาน COSO
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับมาตรฐาน COSO
 เรียนรู ้วัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้าง COSO
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน COSO
5. มาตรฐาน Cobit 5.x
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับมาตรฐาน Cobit 5.x
 เรียนรู ้วัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้าง Cobit 5.x
่ งด ้วยกรอบ Cobit 5.x
 เรียนรู ้วิธก
ี ารวัดผล และประเมินความเสีย
 เรียนรู ้กระบวนการต่างๆใน Cobit 5.x
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน Cobit 5.x
6. มาตรฐาน Sarbanes Oxley (SOX)
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับมาตรฐาน SOX
 เรียนรู ้วัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้าง SOX
 หมวดทีค
่ วรรู ้จักด ้านสารสนเทศในมาตรฐาน SOX
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน COSO
7. มาตรฐานด ้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศชุด ISO/IEC 27000
 ความเข ้าใจตระกูลของ 27000
่ งด ้วย ISO/IEC 27005
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับการประเมินความเสีย
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับความต ้องการด ้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับแนวปฏิบต
ั ส
ิ าหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27002
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน ISO/IEC 27000
8. มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจต่อเนือ
่ ง ISO 22301
 เข ้าใจเกีย
่ วกับภาพรวมของมาตรฐาน ISO 22301 และวัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้างของ BCMS
 เข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐาน ISO 27031 สาหรับการจัดการด ้าน ICT และวัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้างของ
ICT
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน ISO 22301
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9. มาตรฐานด ้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITIL และ ISO/IEC 20000
 เข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐาน IT Service Management (ITSM) ของ OGC ปี 2011
 เรียนรู ้ภาพรวมของกระบวนการต่างๆ ใน ITSM
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน ITSM
 เข ้าใจเกีย
่ วกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000
 เรียนรู ้วัตถุประสงค์ ขอบเขต และโครงสร ้าง ISO/IEC 20000
 ข ้อดี/ข ้อเสียของมาตรฐาน ISO/IEC 20000
10. มาตรฐานด ้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITIL และ ISO/IEC 20000
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับ NIST
 ความเข ้าใจชุดเอกสาร NIST SP-800
 ตัวอย่างของ NIST ทีค
่ วรรู ้
 ข ้อดี/ข ้อเสียของ NIST
11. เปรียบเทียบกระบวนการมาตรฐานต่างๆ และข ้อดี/ข ้อเสีย
วิทยากร :
อาจารย์ขจร สินอภิรมย์สราญ
 วิทยากรประจาสถาบันวิทยาการ สวทช.
 Microsoft Certified Technology Specialist
 Microsoft Certified System Engineer: Security
 Microsoft Certified System Administration: Messaging
 Microsoft Certified Professional
 Microsoft Certified Trainer
 Microsoft Certified IT Professional
 Microsoft Certified Database Administration
 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 5 วัน (30 ชัว่ โมง)
่ งเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ชว
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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