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ITM066 : การพฒันาองคก์รกบัมาตรฐานเทคโนโลย ีCOSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO 27001:2013 และ 

ISO 22301:2012 
 

หลกัการและเหตผุล : 
          ปัจจบุนัมกีรอบมาตรฐานดา้นการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตา่งๆ 

มากมาย ซึง่แตล่ะมาตรฐานจะมจีดุแข็ง และจุดออ่นทีแ่ตกตา่งกนั ในหลกัสตูรนีจ้ะเลอืกกลา่วมาตรฐานทีไ่ดรั้บความนยิม

ในบา้นเราประกอบดว้ย Coso, Cobit5.x, SOX, ITSM, ISO 20000, ISO 22301:2012, NIST, ISO 27000:2013 โดย
เนือ้หาทีบ่รรยายจะท าใหผู้เ้รยีนไดเ้ห็นถงึขอ้ดขีอ้เสยีของแตล่ะมาตรฐาน และรายละเอยีดพืน้ฐานอนัน าไปสูก่ารเลอืก

มาตรฐานทีเ่หมาะสมกับหน่วยงานทีผู่เ้รยีนท างานอยู่ 
 

วตัถปุระสงค ์: 

 เขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานดา้นสารสนเทศตา่งๆ 

 สามารถน ามาตรฐานดา้นสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดเ้หมาะสม 

 เป็นพืน้ฐานในการทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนมาตรฐานทีต่นเองสนใจได  ้

 เขา้ใจถงึความแตกตา่ง และขอ้ด ีขอ้เสยีของแตล่ะมาตรฐาน 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มปีระสบการณ์ท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

 การบรหิารงานโครงการ และหลกัสตูรมาตรฐานดา้นตา่งๆ ในระดบัรายละเอยีด 

 
เนือ้หาการอบรม : 

1. แนะน ามาตรฐานดา้นการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบรหิารจัดการความมั่นปลอดภัยสารสนเทศ 

2. ความส าคญัของมาตรฐาน แนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และกรอบด าเนนิการ 
3. ความเขา้ใจบทบาท และความรับผดิชอบของหน่วยงานดา้นสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4. มาตรฐาน COSO 
 เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน COSO 

 เรยีนรูว้ตัถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง COSO 

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน COSO 

5. มาตรฐาน Cobit 5.x 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน Cobit 5.x 

 เรยีนรูว้ตัถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง Cobit 5.x 

 เรยีนรูว้ธิกีารวดัผล และประเมนิความเสีย่งดว้ยกรอบ Cobit 5.x 

 เรยีนรูก้ระบวนการตา่งๆใน Cobit 5.x 

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน Cobit 5.x 

 6. มาตรฐาน Sarbanes Oxley (SOX) 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน SOX 

 เรยีนรูว้ตัถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง SOX 

 หมวดทีค่วรรูจ้ักดา้นสารสนเทศในมาตรฐาน SOX 
 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน COSO 

7. มาตรฐานดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศชดุ ISO/IEC 27000 

 ความเขา้ใจตระกลูของ 27000 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับการประเมนิความเสีย่งดว้ย ISO/IEC 27005 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับความตอ้งการดา้นการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 

 เรยีนรูเ้กีย่วกับแนวปฏบิตัสิ าหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27002 

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ISO/IEC 27000 

8. มาตรฐานการบรหิารจัดการธรุกจิตอ่เนือ่ง ISO 22301 

 เขา้ใจเกีย่วกบัภาพรวมของมาตรฐาน ISO 22301 และวัตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้งของ BCMS 

 เขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน ISO 27031 ส าหรับการจัดการดา้น ICT และวตัถุประสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้งของ 

ICT 
 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ISO 22301 
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9. มาตรฐานดา้นบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ITIL และ ISO/IEC 20000 

 เขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน IT Service Management (ITSM) ของ OGC ปี 2011 

 เรยีนรูภ้าพรวมของกระบวนการตา่งๆ ใน ITSM 

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ITSM 

 เขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

 เรยีนรูว้ตัถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง ISO/IEC 20000 

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

10. มาตรฐานดา้นบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ITIL และ ISO/IEC 20000 
 เรยีนรูเ้กีย่วกับ NIST 

 ความเขา้ใจชดุเอกสาร NIST SP-800 

 ตวัอยา่งของ NIST ทีค่วรรู ้

 ขอ้ด/ีขอ้เสยีของ NIST 

11. เปรยีบเทยีบกระบวนการมาตรฐานตา่งๆ และขอ้ด/ีขอ้เสยี 

 
วทิยากร : 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 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+ 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 
 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 14,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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