Product Code : 06-053-002

หลักสูตร ความรู้ พนื ้ ฐานของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001:2013
(Introduction to Information Security Management System : ISO27001:2013)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ISO 27001 เป็ นมาตรฐานการจัดการข้ อมูลที่มีความสาคัญ มุง่ เน้ นจัดการปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทังด้
้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร รวมถึงทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้ ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
จัดทาขึ ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ คือ ISO(The International Organization for Standardization)
และ IEC (The International Electrotechnical Commission) การประยุกต์ใช้ ISO 27001 ช่วยป้องกัน
ระบบข้ อมูลสารสนเทศขององค์ ก รจากความเสี่ย งของภัยคุก คามต่า งๆ เช่ น การหลอกลวงทาง
คอมพิวเตอร์ การจารกรรมข้ อมูล ไวรัสจากคอมพิวเตอร์ และการโจมตีระบบ เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบ และตระหนักถึง ความสาคัญของการจัดการข้ อมูลสารสนเทศของ
องค์กรให้ มีความมัน่ คงปลอดภัย
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบ แนวคิด และหลักการเบื ้องต้ นของมาตรฐาน ISO 27001
3. เสริ มสร้ างความรู้พื ้นฐาน สาหรับการนาระบบไปประยุกต์ใช้ งาน
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้ที่สนใจ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ ISO 27001
จานวนผู้เข้ าอบรม

25-30 คน

กาหนดการอบรม
In-house Training – Thailand Productivity Institute

Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

กิจกรรม
9.00-12.00 น.
 Introduction to Information Security and Management System
 Information Security Focus and Benefits to organization
 The ISO 27001:2013 Standard Explanation
 Summary of ISO27001:2013 Documentation
13.00-16.00 น.  Implementation Guidance of controls from ISO 27002:2013 Annex A
- Security Policies
- Organization of information security
- Human resource security
- Asset management
- Access control
- Cryptography
- Physical and environmental security
- Operations security
- Communications security
- System acquisition, development and maintenance
- Supplier relationships
- Information security incident management
- Information security aspects of Business Continuity
- Compliance
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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Product Code : 06-053-002

หลักสูตร ความรู้ พนื ้ ฐานของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001:2013
(Introduction to Information Security Management System : ISO27001:2013)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. LCD Projector

จานวน
1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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