หล ักสูตร:

ผูต
้ รวจ/ผูน
้ า
ํ การตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ
ํ หร ับสารสนเทศ
บริหารจ ัดการความมน
่ ั คงปลอดภ ัยสา
Information Security Management Systems
Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO/IEC
27001:2013) – IRCA A17287

ว ัตถุประสงค์ใน
การเรียนรู ้

หลักสูตรอบรม 5 วันทีไ่ ด ้รับการรับรองโดย IRCA (International Register of Certificated Auditor,
UK) ซึง่ ออกแบบมาเพือ
่ ผู ้เข ้าอบรมได ้รับข ้อมูลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับ
สารสนเทศ และการตรวจประเมินได ้อย่างครบถ ้วน ครอบคลุมถึงข ้อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001
และมาตรฐาน ISO 19011 ดังนี้การตีความข ้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในมุมมอง
ของการประยุกต์ใช ้
• ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศและมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
• ความสําคัญของมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมัน
่ คงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ ISO/IEC
27001:2013
่ งต่างๆ
• การระบุภัยคุกคามและความเสีย
่ ง
• การบริหารจัดการความเสีย
• การเลือกมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
• เทคนิคการตรวจประเมินของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
• การบริหารและนํ าทีมการตรวจประเมิน
• เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจ
• การรายงานผลการตรวจประเมิน
• การตรวจประเมินประสิทธิภาพ
• การสอบวัดผลความรู ้และความสามารถของการเป็ นผู ้ตรวจ/ผู ้นําการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013

ผูค
้ วรเข้าร ับการ
อบรม

•
•
•
•
•
•

ผู ้ประสงค์จะเป็ นผู ้ตรวจ/ผู ้นํ าการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ผู ้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) หรือผู ้ตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Auditor) หรือผู ้ตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย (Security Auditor) ทีป
่ ระสงค์จะเรียนรู ้
แนวทางและเพิม
่ ทักษะการตรวจประเมินระบบบริหารงาน (Management System Audit)
ผู ้บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
่ งและการปฏิบัตต
ผู ้บริหารจัดการความเสีย
ิ าม (Risk and Compliance Management)
ตัวแทนฝ่ ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารงาน
ทีป
่ รึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ

ระยะเวลาอบรม

5 วัน

้ื ฐาน
ความรูพ
้ น

ผู ้เข ้าอบรมควรมีความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นของข ้อกําหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่น คง
ปลอดภั ย สํ า หรั บ สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 หรือ แนวปฏิบั ต ต
ิ ามมาตรฐาน ISO/IEC
27002:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัตเิ พื่อรั กษาความมั่น คงปลอดภัยสําหรั บสารสนเทศ และหลักการ
พืน
้ ฐานของการตรวจประเมินต่างๆ

ข้อมูลเพิม
่ เติม

•
•
•

สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IRCA ได ้ใบรับรองภายใน 30 วันสอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย
เพิม
่ เติม
การสอบวัดผลครอบคลุมทุกหัวข ้ออบรม ซึง่ ดําเนินการในวันสุดท ้ายของการอบรมภายในเวลา 2
ชัว่ โมง เกณฑ์คะแนนการสอบผ่านที่ 70%
ผู ้ทีส
่ อบผ่านหลักสูตร สามารถขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้ตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศกับ IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK)
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กําหนดการอบรม

ว ันที่ 1
เวลา

หัวข ้ออบรม

8.30 – 17.30 น.

 กล่าวเปิ ดอบรม และแนะนํ าข ้อมูลเบือ
้ งต ้น
 จุดมุง่ หมาย วัตถุประสงค์และโครงสร ้างหลักสูตร
ความรู ้
 การตรวจโดยบุคคลที่ 1 บุคคลที่ 2 และบุคคลที่ 3
 กระบวนการตรวจ
 วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ของเขตและเกณฑ์
 ทรัพยากรการตรวจ
 บทบาท ความรับผิดชอบ และการรักษาความลับ
 วิธก
ี ารตรวจ
 การตรวจขัน
้ ที่ 1 (Stage 1 Audit)
 การตรวจขัน
้ ที่ 2 (Stage 2 Audit)
 แผนการตรวจ
 เอกสารการปฏิบัต ิ (Work Documents)
 การเปิ ดประชุม
 หลักฐานการตรวจ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 การสือ
 ข ้อตรวจพบ (Audit Findings)
 การประชุมผู ้ตรวจ
 การปิ ดประชุม
 รายงานผลการตรวจ
 การติดตามผลการตรวจ
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ

ว ันที่ 2
เวลา

หัวข ้ออบรม

8.30 – 18.00 น.

 ทบทวนเนื้อหาวันแรก
ความรู ้ (ต่อ)
 จุดมุง่ หมาย และประโยชน์ของ ISMS
 คําศัพท์
 Plan-Do-Chek-Act
 บริบทของ ISMS (ISMS Context)
 บทบาทของผู ้ตรวจ
 เอกสารของ ISMS (ISMS Documentation)
ท ักษะ
 การเริม
่ ต ้นกระบวนการตรวจ
 การทบทวนเอกสาร
 กิจกรรมเอกสารการปฏิบัต ิ
 กิจกรรมการเปิ ดประชุม
 กิจกรรมการสังเกตการณ์ (Observations)
 กิจกรรมการตรวจผู ้บริหารระดับสูง (Top Management)
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ
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ว ันที่ 3
เวลา

หัวข ้ออบรม

8.30 – 18.00 น.

 ตัวอย่างข ้อสอบ: ทบทวนส่วนที่ 1 และ 2
ท ักษะ
 กิจกรรมการตรวจบริบท (Context)
่ งและโอกาส
 กิจกรรมการตรวจการปฏิบัตเิ พือ
่ ระบุความเสีย
 แบบฝึ กหัดภาษาทางกาย
 คําถามและหลักฐาน
 กิจกรรมการตรวจวัตถุประสงค์ ทรัพยากร และความสามารถ
 กิจกรรมการตรวจการดําเนินการหรือการปฏิบัตก
ิ าร และการเฝ้ าติดตาม
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ

ว ันที่ 4
เวลา

หัวข ้ออบรม

8.30 – 18.00 น.

 ตัวอย่างข ้อสอบ: ทบทวนส่วนที่ 3
ท ักษะ
 กิจกรรมการตรวจการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 ความไม่สอดคล ้อง
 การปิ ดประชุม
 รายงานผลการตรวจ
 การติดตามผลการตรวจ
 ตัวอย่างข ้อสอบ: ส่วนที่ 4
 สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบ

ว ันที่ 5
เวลา

หัวข ้ออบรม

8.00 – 13.00 น.

 ส่งการบ ้าน – รายงานผลการตรวจ
 กระบวนการรับรอง (Certification and Accredition Process) บทบาทของ
IRCA ข ้อกําหนดของการรับรองผู ้ตรวจ ISMS ของ IRCA และข ้อกําหนดใน
การปฏิบัต ิ (Code of Conduct)
 ถาม-ตอบ
 การประเมินผลหลักสูตร
 แนะนํ าการทําข ้อสอบและเตรียมตัวสอบ
 การสอบ
 จบหลักสูตร
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