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ITM066: การพฒันาองคก์รกบัมาตรฐานเทคโนโลย ีCOSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO 27001:2013 และ 
ISO 22301:2012 

 
หลกัการและเหตผุล: 

          ปัจจุบันมกีรอบมาตรฐานดา้นการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตา่งๆ 

มากมาย ซึง่แตล่ะมาตรฐานจะมจุีดแข็ง และจุดอ่อนทีแ่ตกตา่งกัน ในหลักสตูรนี้จะเลอืกกลา่วมาตรฐานทีไ่ดร้ับความนยิม
ในบา้นเราประกอบดว้ย Coso, Cobit5.x, SOX, ITSM, ISO 20000, ISO 22301:2012, NIST, ISO 27000:2013 โดย

เนื้อหาทีบ่รรยายจะท าใหผู้เ้รยีนไดเ้ห็นถงึขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละมาตรฐาน และรายละเอยีดพืน้ฐานอันน าไปสูก่ารเลอืก
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกับหน่วยงานทีผู่เ้รยีนท างานอยู่ 

 

วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานดา้นสารสนเทศต่างๆ 

• สามารถน ามาตรฐานดา้นสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดเ้หมาะสม 

• เป็นพืน้ฐานในการทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนมาตรฐานทีต่นเองสนใจได  ้

• เขา้ใจถงึความแตกตา่ง และขอ้ด ีขอ้เสยีของแตล่ะมาตรฐาน 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มปีระสบการณ์ท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• การบรหิารงานโครงการ และหลักสตูรมาตรฐานดา้นตา่งๆ ในระดับรายละเอยีด 
 

เนือ้หาการอบรม: 

1. แนะน ามาตรฐานดา้นการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบรหิารจัดการความมั่นปลอดภัยสารสนเทศ 
2. ความส าคัญของมาตรฐาน แนวปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ และกรอบด าเนนิการ 

3. ความเขา้ใจบทบาท และความรับผดิชอบของหน่วยงานดา้นสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
4. มาตรฐาน COSO 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน COSO 

• เรยีนรูวั้ตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง COSO 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน COSO 

5. มาตรฐาน Cobit 5.x 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน Cobit 5.x 

• เรยีนรูวั้ตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง Cobit 5.x 

• เรยีนรูว้ธิกีารวัดผล และประเมนิความเสีย่งดว้ยกรอบ Cobit 5.x 

• เรยีนรูก้ระบวนการต่างๆใน Cobit 5.x 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน Cobit 5.x 

 6. มาตรฐาน Sarbanes Oxley (SOX) 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐาน SOX 

• เรยีนรูวั้ตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง SOX 
• หมวดทีค่วรรูจ้ักดา้นสารสนเทศในมาตรฐาน SOX 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน COSO 

7. มาตรฐานดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศชดุ ISO/IEC 27000 

• ความเขา้ใจตระกลูของ 27000 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับการประเมนิความเสีย่งดว้ย ISO/IEC 27005 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับความตอ้งการดา้นการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับแนวปฏบัิตสิ าหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27002 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ISO/IEC 27000 

8. มาตรฐานการบรหิารจัดการธรุกจิต่อเนื่อง ISO 22301 

• เขา้ใจเกีย่วกับภาพรวมของมาตรฐาน ISO 22301 และวัตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้งของ BCMS 

• เขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐาน ISO 27031 ส าหรับการจัดการดา้น ICT และวัตถุประสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้งของ 
ICT 

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

• เขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐาน IT Service Management (ITSM) ของ OGC ปี 2011 

• เรยีนรูภ้าพรวมของกระบวนการตา่งๆ ใน ITSM 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ITSM 

• เขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

• เรยีนรูวั้ตถปุระสงค ์ขอบเขต และโครงสรา้ง ISO/IEC 20000 

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 
10. มาตรฐานดา้นบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ITIL และ ISO/IEC 20000 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับ NIST 

• ความเขา้ใจชดุเอกสาร NIST SP-800 

• ตัวอยา่งของ NIST ทีค่วรรู ้

• ขอ้ด/ีขอ้เสยีของ NIST 

11. เปรยีบเทยีบกระบวนการมาตรฐานต่างๆ และขอ้ด/ีขอ้เสยี 
 

วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• 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 วัน (30 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

14,000 บาท 12,000 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

https://zoom.us/join
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    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

