Introduction to ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management System (ISMS)

Information Security Management System (ISO 27001)
Information is considered a valuable asset. It can be used to create a business or to
destroy a business. Therefore, the security of information is very important to the business.
When the information is handled correctly will help businesses to operate with confidence.
Information security management will enable businesses to grow, develop and expand their
customer base with maximum efficiency.

Who should attend?

Training Types & Period

Senior manager or senior management,
technology and security management,
executives management representatives,
internal auditors, system consultants and
those related to information systems

Training Type: In-house / Public Training
Training Period: 3 days

Course Outline
Day 1
• Course target, objectives and structure
• Information Security Management
• Basic of ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 standard
• Fundamental Principle in Information Security
• International Standards and Leading Practices
• Principles of Auditing
• Managing an Audit Program
• Performing an Audit
• Information Security Control Review

TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor Interlink Tower, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel: +66 (02) 7514050

Introduction to ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management System (ISMS)

Course Outline
Day 2
•Audit (4) Context of the Organization
•Audit (5) Leadership
•Audit (6) Planning
•Audit (7) Support
•Audit (8) Operation
•Audit (9) Performance Evaluation

•Audit (10) Improvement
Day 3
•Audit (A.5) Information Security Policies
•Audit (A.6) Organization of Information Security,
•Audit (A.7) Human Resource Security
•Audit (A.8) Asset Management
•Audit (A.9) Access Control
•Audit (A.10) Cryptography
•Audit (A.11) Physical and Environmental Security
•Audit (A.12) Operations Security
•Audit (A.13) Communications Security
•Audit (A.14) System Acquisition, Development and Maintenance
•Audit (A.15) Supplier Relationships
•Audit (A.16) Information security incident management
•Audit (A.17) Information security aspects of business continuity management
•Audit (A.18) Compliance
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ข ้อกำหนดของมำตรฐำน ISO/IEC 27001: 2013
ระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับสำรสนเทศ

ISO/IEC 27001 ระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสำรสนเทศ
ข ้อมูลทำงสำรสนเทศจัดได ้ว่ำเป็ นสินทรัพย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่ำ สำมำรถใช ้ในกำรสร ้ำงธุรกิจหรือกำร
ทำลำยธุรกิจ ดังนัน
้ ควำมปลอดภัยของข ้อมูลสำรสนเทศมีควำมสำคัญต่อธุรกิจสูง เมือ
่ ข ้อมูลได ้รับกำร
จัดกำรอย่ำงถูกต ้อง จะช่วยให ้ธุรกิจสำมำรถดำเนินกิจกำรด ้วยควำมมัน
่ ใจ กำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ของข ้อมูลสำรสนเทศจะทำให ้ธุรกิจสำมำรถเจริญเติบโต, พัฒนำและขยำยฐำนลูกค ้ำได ้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด

คอร์สนีเ้ หมำะกับใคร

ประเภท/ระยะเวลำในกำรอบรม

ผู ้บริหำรระดับสูง หรือผู ้บริหำรอำวุโส, ผู ้บริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีและควำมมัน
่ คงปลอดภัยสำหรับ
สำรสนเทศ, ตัวแทนฝ่ ำยบริหำร, ผุ ้ตรวจติดตำม
ภำยใน, ทีป
่ รึกษำระบบและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบ
สำรสนเทศ

ประเภทของกำรอบรม: In-house
ระยะเวลำกำรอบรม: 3 วัน

รำยละเอียดหลักสูตร
ว ันที่ 1
• เป้ ำหมำย, วัตถุประสงค์และโครงสร ้ำงของหลักสูตร
• กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
• พืน
้ ฐำนของมำตรฐำน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002
• หลักกำรพืน
้ ฐำนด ้ำนควำมปลอดภัยของข ้อมูล
• มำตรฐำนระหว่ำงประเทศและแนวปฏิบต
ั ิ
• หลักกำรกำรตรวจสอบ
• กำรจัดกำรโปรแกรมกำรตรวจสอบ
• กำรปฏิบต
ั ก
ิ ำรตรวจสอบ
• กำรทบทวนกระบวนกำรควบคุมควำมปลอดภัยของข ้อมูล
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รำยละเอียดหลักสูตร
ว ันที่ 2
•Audit (4) บริบทขององค์กร
•Audit (5) บทบำทของผู ้นำองค์กร
•Audit (6) กำรวำงแผน
•Audit (7) กำรสนับสนุน
•Audit (8) กำรปฏิบต
ั ก
ิ ำร
•Audit (9) กำรประเมินผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน

•Audit (10) กำรปรับปรุง
ว ันที่ 3
•Audit (A.5) นโยบำยควำมปลอดภัยของข ้อมูล,
•Audit (A.6) กำรจัดระเบียบควำมปลอดภัยของข ้อมูล
•Audit (A.7) ควำมมัน
่ คงของทรัพยำกรมนุษย์,
•Audit (A.8) กำรจัดกำรสินทรัพย์
•Audit (A.9) กำรควบคุมกำรเข ้ำถึง
•Audit (A.10) กำรเข ้ำรหัส
•Audit (A.11) ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพและสิง่ แวดล ้อม
•Audit (A.12) ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบต
ั งิ ำน
่ สำร
•Audit (A.13) ควำมปลอดภัยด ้ำนกำรสือ
•Audit (A.14) กำรได ้มำซึง่ ระบบกำรพัฒนำและกำรบำรุงรักษำ
•Audit (A.15) ควำมสัมพันธ์กบ
ั ผู ้จัดหำ
•Audit (A.16) กำรจัดกำรเหตุกำรณ์ควำมปลอดภัยของข ้อมูล
•Audit (A.17) ด ้ำนควำมปลอดภัยของข ้อมูลของกำรจัดกำรควำมต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจ
•Audit (A.18) กำรปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้อง
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