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

ISO/IEC 27001
Information Security Management System
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 Training
Training Period: 2 days (3 days - including
Annex A)

Course Outline
• Course target, objectives and structure
• Information Security Management
• Basic of ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 standard
• Cause 4: Organizational context
• Cause 5: Leadership
• Cause 6: Planning
• Cause 7: Support
• Cause 8: Operation
• Cause 9: Evaluation
• Cause 10: Improvement
• Implementation
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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: 2 วัน (3 วัน กรณีทรี่ วม
มำตรกำรควบคุมตำม Annex A)

รำยละเอียดหลักสูตร
• จุดมุง่ หมำยของหลักสูตร, วัคถุประสงค์และโครงสร ้ำง
• กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข ้อมูล
• พืน
้ ฐำนของ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002
• ข ้อ 4: บริบทขององค์กร
• ข ้อ 5: กำรเป็ นผู ้นำ
• ข ้อ 6: กำรวำงแผน
• ข ้อ 7: กำรสนับสนุน
• ข ้อ 8:กำรดำเนินงำน
• ข ้อ 9: กำรประเมินผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน
• ข ้อ 10:กำรพัฒนำ
• กำรนำไปใช ้ประโยชน์
TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor Interlink Tower, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel: +66 (02) 7514050

