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จัดทำโดย นำงสำวน ้ำเพชร พรหมณำ
วิทยำกรที่ปรึกษำ ส่วนพัฒนำหลักสูตรฝึ กอบรม ฝ่ ำยฝึ กอบรม สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
22 พฤศจิกำยน 2554
กำรใช้ ชีวิตในปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยข้ อมูลข่ำวสำรรอบตัว ทำให้ ทกุ คนยำกที่จะหลีกเลี่ยงในกำรรับข้ อมูล
จำกภำยนอกทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวกับตัวเรำในกำรดำรงชีวิตทังในด้
้ ำนส่วนตัวและในด้ ำนกำรทำงำนไปได้ เลย
กำรจัดกำรกับข้ อมูลเพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ถูกต้ องและเหมำะสมกับกำรใช้ จงึ เป็ นสิง่ ที่ทวีควำมสำคัญ
มำกขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ที่ต้องอำศัยข้ อมูลเป็ นหลักในกำรพิจำรณำตัดสินใจ
ดำเนินงำน จึงถือได้ ว่ำข้ อมูลเป็ นหัวใจของกำรดำเนินงำนที่บริ ษัทหรื อองค์ก รต่ำงๆ ต่ำงให้ ควำมสำคัญในกำร
ดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ มำ ใช้ และป้องกันดูแลซึ่งข้ อมูลที่สำคัญของตนเองเป็ นอย่ำงดี จนมีคำเปรี ยบเปรยว่ำ “ผูใ้ ดมี
ข้อมูลข่าวสารในมื อผูน้ นั้ ครองโลก” ซึ่งเป็ นคำกล่ำวที่แสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของข้ อมูลและสำรสนเทศได้ ตรง
ประเด็นเป็ นที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพรำะข้ อมูลเป็ นสิง่ มีคำ่ มีรำคำ กำรโจรกรรมข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงกลำยเป็ น
ปั ญหำสำคัญที่เกิดขึ ้นในโลกปั จจุบนั ที่สำมำรถพบเห็นได้ บอ่ ย ๆ ดังที่ปรำกฎเป็ นข่ำวทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
อย่ำงสม่ำเสมอ
ดัง นัน้ เมื่ อ ควำมปลอดภัย ของข้ อมูล และสำรสนเทศได้ ก ลำยเป็ นประเด็ น ที่ อ งค์ ก รต้ องหัน มำให้
ควำมสำคัญ กับ เรื่ อ งนี ก้ ัน อย่ำ งจริ ง จัง หลำย ๆ องค์ ก รจึ ง ได้ ม องหำวิ ธี ก ำรในกำรจัด กำรเพื่ อ ให้ ข้ อ มูลและ
สำรสนเทศที่สำคัญของตนเองมีควำมปลอดภัย หนึ่งในวิธีกำรที่ได้ กลำยมำเป็ นจุดสนใจในกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยของข้ อมูลและสำรสนเทศก็คือ ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System:
ISMS) ซึ่งเป็ นมำตรฐำรกำรจัดกำรข้ อมูล ที่ม่งุ เน้ นด้ ำนกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ระบบสำรสนเทศของ
องค์กรที่กำหนดขึ ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีควำมน่ำเชื่ อถือระหว่ำงประเทศ คือ ISO (The International
Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ทังนี
้ ้กำร
ประยุกต์ใช้ ISMS ในองค์กรจะช่วยให้ กิจกรรมทำงธุรกิจสำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่องไม่สะดุดเนื่องจำกช่วย
ป้องกันกระบวนกำรทำงธุรกิจจำกควำมเสีย่ งต่ำงที่จะส่งผลต่อควำมเสียหำยของข้ อมูลและสำรสนเทศ
ผู้เ ขีย นได้ รับ โอกำสจำก APO ในกำรเข้ ำร่ วมในโครงกำร Training Course on Information
Management System Based on ISO 27000 Series ที่จดั ขึ ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมืองเบกำซี ในช่วงวันที่ 1721 ตุลำคม 2554 โดยมีผ้ เู ข้ ำร่ วมจำกประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ของ APO จำนวนทังหมด
้
14 ประเทศ ได้ แก่ บังคลำ
เทศ กัมพูชำ ฟิ จิ อินโดนีเซีย เกำหลีใต้ มองโกเลีย ลำว มำเลเซีย เนปำล ปำกีสถำน อิหร่ ำน ฟิ ลิปินส์ ศรี ลงั กำ ไทย
และเวียดนำม รวมจำนวนทังสิ
้ ้น 22 คน ทังนี
้ ้โดยกำรประสำนงำนทังจำกส่
้
วนวิเทศสัมพันธ์ของสถำบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชำติ Program officer จำก APO ญี่ปนที
ุ่ ่ดแู ลโครงกำรนี ้คือ Ms. Hiroko Kosaka และจำก NPO Indonesia ที่
ได้ ดูแลผู้เข้ ำร่ วมจำกประเทศสมำชิ กต่ำง ๆ เป็ นอย่ำงดี ตัง้ แต่ กำรเตรี ยมตัวก่อนกำรเข้ ำร่ วมโครงกำรและกำร
เดินทำงไปยังประเทศอินโดนีเซีย กำรจัดเจ้ ำหน้ ำที่รับผู้เข้ ำร่วมโครงกำรที่สนำมบินซูกำร์ โนฮอตตำ จำกำร์ ต้ำ ไปยัง
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โรงแรม Horison ที่เบกำซี กำรดูแลในระหว่ำงกำรฝึ กอบรมและกำรดูงำน ณ บริ ษัท PT Panasonic Gobel Energy
Indonesia กำรพำเที่ยวในบ่ำยวันเสำร์ ที่ 21 ตุลำคม 2554 และกำรส่งผู้เข้ ำร่วมกลับมำยังสนำมบินซูกำร์ โนฮอตตำ
เพื่อเดินทำงกลับประเทศโดยสวัสดิภำพอย่ำงดีเยี่ยม

รูปที่ 1 ภำพถ่ำยรวมในช่วงเริ่ มต้ นหลังพิธีเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำร
Resource person ที่ได้ ให้ ควำมรู้ ในโครงกำรนี ้ประกอบด้ วย Mr Duggirala Sathya Prakash และ Mr
Syed T. Zaidi จำก Det Norske Veritas ประเทศอินเดีย เป็ นผู้บรรยำยถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับข้ อกำหนดและกำร
ประยุกต์ใช้ รวมถึงกำรตรวจประเมินมำตรฐำน ISO 27001 และ Mrs. Eka Dyan Lestari จำก PT Panasonic
Gobel Energy Indonesia ผู้เป็ น ISM Secretariat ของบริ ษัท ที่นำเสนอถึงรำยละเอียดของ ISO 27001 ที่ทำง
บริ ษัทได้ นำมำประยุกต์ใช้ จนได้ กำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO 27001 เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยกำรอบรมในแต่ละวันที่
กำหนดขึ ้นเพื่อพัฒนำควำมรู้และมุมมองผู้เข้ ำร่วมต่อกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน ISO 27001 มีดงั นี ้
วันที่ 1 (17 ตุลาคม 2554) : Overview of ISMS
ในวันแรกหลังจำกพิธีเปิ ดโครงกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรโดย APO Liaison คนใหม่ของ NPO
Indonesia ที่ เ พิ่ ง เข้ ำ รั บ ต ำแหน่ ง ในวัน แรกก็ เ ริ่ ม ท ำงำนได้ อ ย่ำ งเต็ ม ที่ แ ละแข็ ง ขัน แล้ ว หัว ข้ อ ที่ ด ำเนิ น กำร
ประกอบด้ วย 3 กำรบรรยำยหลัก ๆ คือ
 The ISMS Standard : เริ่ มต้ นจำกกำรทำให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมทุกคนเข้ ำใจถึงคำว่ำ “Information Security
Management System” ว่ำมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร จำกนัน้ Resource person ได้ โยงให้ เห็นถึง
เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ที่ทำให้ ข้อมูลและสำรสนเทศที่มีใช้ อยูเ่ กิดควำมเสีย่ ง ไม่วำ่ จะเป็ นภัยธรรมชำติ เช่น
สึนำมิ แผ่นดินไหว เป็ นต้ น กำรโจรกรรมข้ อมูลด้ วยวิธีกำรต่ำง ๆ กำรไม่มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
ทำให้ ข้อมูลสูญหำย กำรก่อวินำศภัย และอื่น ๆ ซึง่ ทำให้ เห็นถึงควำมท้ ำทำยที่ทำให้ องค์กรที่มีกำรใช้
ข้ อมูล/สำรสนเทศมำก ๆ อย่ำงเช่น ธนำคำร โรงพยำบำล บริ ษัทผลิตสินค้ ำ บริ ษัทประกัน หน่วยงำน
รำชกำร และอื่นๆ ควรที่จะต้ องหันมำให้ ควำมสนใจในกำรหำวิธีกำรในกำรปกป้องและป้องกันข้ อมูล
สำรสนเทศและระบบสำรสนเทศในองค์กรอย่ำงเป็ นระบบ
 Requirements of ISMS : กล่ำวถึงรำยละเอียดอย่ำงย่อของข้ อกำหนดในมำตรฐำน ISO 27001 :
2005 ที่มีกำรวำง Framework แบบวงจร PDCA ภำยใต้ ข้อกำหนดตังแต่
้ ข้อ 4.2.1 กำรจัดทำระบบ
ISMS ถึงข้ อกำหนด 4.2.4 กำรธำรงรักษำและกำรปรับปรุ ง ISMS โดยยกตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้
มำตรฐำน ISO/IEC 27001 ทีเ่ ริ่ มต้ นจำก
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o กำรกำหนดนโยบำย ISMS เพื่อเป็ นหลักของทิศทำงในกำรดำเนินกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของข้ อมูลและสำรสนเทศที่มีกำรใช้ ในองค์กร
o กำรกำหนดขอบเขต (Scope) ของกำรจัดทำระบบ ISO 27001 ที่ชดั เจน เพื่อที่จะได้ ทรำบ
ขอบเขตของกำรดำเนินงำน กำรวำงและจัดทำระบบ รวมถึงกำรปฎิบตั ิใช้ เพื่อให้ เกิดกำร
ธ ำรงรั ก ษำและกำรปรั บ ปรุ ง ระบบกำรบริ ห ำรควำมมั่น คงปลอดภัย ของข้ อมูล และ
สำรสนเทศในองค์กรได้ อย่ำงชัดเจน
o กำรกำหนดวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment Methodology)
o กำรก ำหนดเอกสำรที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ใช้ สื่ อ ในกำรปฎิ บัติ ง ำน ตัว อย่ ำ งเช่ น ขัน้ ตอนกำร
ดำเนินกำรงำน (Procedure) , Statement of Applicability (SoA) เป็ นต้ น ทังที
้ ่เป็ น
ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนที่บงั คับต้ องมีตำมที่มำตรฐำนระบุไว้ (มีทงหมด
ั้
6 Procedure) และ
เอกสำร/ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนที่มีควำมจำเป็ นที่องค์กรเห็นสมควรว่ำต้ องมี ตัวอย่ำงเช่น
Business Continuity Procedure/Policy, Back-up Procedure/policy เป็ นต้ น
 Country Status Report : เป็ นกำรนำเสนอของผู้เข้ ำร่วมโครงกำรในแต่ละประเทศที่มำจำกองค์กรที่
มีกำรดำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน ถึงกำรบริ หำรจัดกำรดูแลควำมปลอดภัยของข้ อมูลและสำรสนเทศใน
องค์กร โดยจะมีทงองค์
ั ้ กรที่ได้ ทำระบบ ISO 27001 แล้ ว และองค์กรที่ยงั ไม่ได้ ทำระบบ ISO 27001
ที่สรุ ปในภำพรวมว่ำส่วนใหญ่ก็มีกำรกำหนดวิธีกำรในกำรดูแล ป้องกันข้ อมูลและสำรสนเทศตำม
ISO 27001 แต่อำจจะไม่ได้ ทำครบทุกข้ อกำหนดและ Control ที่ได้ ระบุไว้ ในมำตรฐำน
วันที่ 2 (18 ตุลาคม 2554) : Implementing ISMS in an Organization
ในวันที่ 2 จะเน้ นประเด็นไปที่กำรประยุกต์ใช้ ISO 27001 ในองค์กร เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ เห็นถึงแนวทำง/ขันตอน
้
ในกำรนำไปประยุกต์ ใช้ ในองค์ กรของตนเองเมื่อสิ ้นสุดกำรเข้ ำร่ วมโครงกำร โดยแบ่งหัวข้ อออกเป็ น 3 หัวข้ อ
เช่นเดียวกับวันที่ 1 ดังนี ้
 ISMS Risk Management : กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง (Risk management) เป็ นสิง่ สำคัญสำหรับระบบ
ISO 27001 ดังนันในกำรบรรยำยจึ
้
งเริ่ มต้ นตังแต่
้
o กำรปูพื ้นฐำนถึงคำนิยำมของคำต่ำง ๆ ที่ควรต้ องรู้ในกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เช่น Risk, Risk
analysis, Risk evaluation, Risk assessment, Risk treatment, Risk acceptance เป็ น
ต้ น เพื่อนำไปใช้ ในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งได้ อย่ำงถูกต้ องตำมขันตอน
้
o ควำมสัม พัน ธ์ ข องภัยคุก คำม (Threat) จุด อ่อน (Vulnerability) ควำมเสี่ยง (Risk)
ทรั พย์ สิน (Asset) มูลค่ำของทรัพย์สิน (Asset value) กำรควบคุม (Control) และ
ข้ อกำหนด (Requirement) ที่ภำยใน Risk life cycle
o วิธีกำรประเมินควำมเสีย่ ง ตังแต่
้ กำรชี ้บ่งควำมเสีย่ ง กำรประเมินที่มองถึงโอกำสและควำม
รุ นแรงที่เกิดขึ ้น และกำรกำหนดวิธีกำรในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อำจพิจำรณำได้ จำก
ทำงเลือก 4 ทำงเลือก คือ กำรยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้น กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงไปยัง
หน่วยงำนอื่น กำรกำหนดมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสม กำรหลีกเลี่ยควำมเสี่ยง เพื่อให้
ระดับของควำมเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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 Implementation of ISMS : สิ่งที่เน้ นในกำรประยุกต์ใช้ ISO 27001 คือ Critical Success factor ที่
ประกอบไปด้ วย 1) กำรมีนโยบำย ISMS (Information security policy) 2) วัฒนธรรมขององค์กร
(Organizational culture) 3) ควำมมุง่ มัน่ ของผู้บริ หำรที่ต่อมีกำรแสดงให้ เห็นถึงกำรสนับสนุนอย่ำง
ชัด เจน (Management commitment/visible support) 4) กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk
management) 5) กำรตลำดที่มีประสิทธิผล (Effective marketing) 6) ข้ อแนะนำ (Guidance) 7)
กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงิน (Financial support) 8) ควำมตระหนัก กำรฝึ กอบรม และกำรศึกษำ
(Awareness, training and education) 9) กำรจัดกำรกับอุบตั ิกำรณ์ (Incident management)
ทังนี
้ ้ Resource person ยังได้ แสดงให้ เห็นถึงขันตอนกำรประยุ
้
กต์ใช้ ระบบจนถึงขันตอนกำรขอกำร
้
รับรองระบบ (ตำมที่แสดงในรูปภำพที่ 2)

รูปที่ 2 Road Map to Certification
 Case Study : PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) ในส่วนนี ้ได้ บรรยำยถึง
รำยละเอียดของระบบ ISO 27001 ทีบ่ ริ ษัทได้ มีกำรประยุกต์ใช้ ภำยใต้ Scope คือ Provision of the
Information Security Management activities in relation to the manufacture of Manganese
Dry Batteries, Torchlight and Lithium Coin Batteries in accordance with the Statement of
Applicability, Version: 1 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรทำระบบตำมแนวทำงที่บริ ษัทแม่ในประเทศญี่ปนุ่
กำหนด โดยแบ่งมำตรกำรในกำรควบคุม (Control) ออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
o กลุม่ ที่ 1 : Information Management Controls ที่มีกำรแบ่งประเภทของข้ อมูลออกเป็ น 3
ระดับคือ 1) Strictly Confidential (“SC”) 2) Confidential (“C”) และ 3) Internal Use
Only (“IUO”) และกำรทำ Non-Disclosure Agreement (NDA) กับ ผู้สง่ มอบ
o กลุ่มที่ 2 : Personnel Security Controls ประกอบไปด้ วยกำรสร้ ำงควำมตระหนัก
กำรศึกษำและกำรฝึ กอบรมที่มีกำรกำหนดรำยละเอียดกำรฝึ กอบรมให้ กับพนักงำนใหม่
และกำรทำ ISM Test ทุกปี รวมถึงกำรทำ ISM Socialization กำรให้ พนักงำนทุกคนลง
นำมในข้ อตกลงในกำรทำงำน (Contract agreement) กำรปฎิบตั ิตำม PKB Book ของ
พนักงำน และสุดท้ ำยเป็ นข้ อกำหนด ISMS สำหรับพนักงำนและผู้เยี่ยมชม
o กลุม่ ที่ 3 : Physical Security Controls มีกำรแบ่งแยกระดับของควำมปลอดภัยในแต่ละ
พื ้นที่ออกเป็ น 3 ระดับ คือ Zone A (เข้ มงวดสูงสุด) Zone B (เข้ มงวดปำนกลำง) และ
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Zone C (ทัว่ ไปที่ต้องมี ID) โดยในแต่ละ Zone จะมีวิธีกำรควบคุมในกำรเข้ ำ -ออก มีกล้ อง
CCTV และกำรจัดแยกพื ้นที่จอดรถให้ อยูภ่ ำยนอกบริ ษัท พร้ อมกับกำรกำหนดมำตรกำรใน
กำรควบคุมควำมปลอดภัยและกำรนำทรัพย์สนิ เข้ ำ-ออกบริ ษัท
o กลุม่ ที่ 4 : IT Security Controls กำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรกับ Malicious กำร backup กำรปรับเปลี่ยนข้ อมูลและซอฟท์แวร์ กำรจัดกำรสื่อสำรผ่ำนโทรศัพท์ แฟกซ์ กำรใช้ ID
และ Password ในระบบสำรสนเทศและอื่น ๆ
ทังนี
้ ้ไปทรำบถึงแผนและขันตอนในกำรด
้
ำเนินงำนสำหรับ ปี 2554 ที่ทำงบริ ษัทได้ กำหนดไว้
วันที่ 3 (19 ตุลาคม 2554) : Sessions on Internal Auditing
สำหรับในวันที่ 3 หลังจำกที่ทรำบถึงข้ อกำหนดและแนวทำงวิธีกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน ISO 27001 แล้ ว สิ่ง
สำคัญถัดมำคือ กำรประเมินถึงประสิทธิผลของระบบ ISO 27001 ด้ วยวิธีกำรที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีสำหรับกำรทำระบบ
มำตรฐำนนันก็
้ คือ กำรตรวจประเมินภำยใน ซึง่ ในวันนี ้แบ่งเป็ นกิจกรรมออกเป็ น 2 กิจกรรม คือ
 กิจกรรมที่ 1 : กำรฟั งกำรบรรยำยและกำรเตรี ยมก่อนไปเยี่ยมชมบริ ษัทที่ได้ รับกำรรับรองระบบ ISO
27001 โดยเริ่ มจำกวิธีก ำรพิจ ำรณำถึง ทรั พย์ สิน (Asset) ภัย คุก คำม (Treat) และจุด อ่อ น
(Vulnerability) เพื่อเป็ นพื ้นฐำนในกำรตรวจประเมินต่อไป ทังนี
้ ้ในระบบ ISO 27001 จะเน้ นควำม
ปลอดภัยของข้ อมูล/สำรสนเทศในด้ ำนกำรรักษำควำมลับ ควำมสมบูรณ์ และควำมพร้ อมใช้ ของ
ทรัพย์สิน (CIA : Confidentiality, Integrity and Availability) ทังนี
้ ้ทรัพย์สินยังแบ่งออกได้ เป็ น 7
ประเภท คือ 1) Physical assets 2) Paper assets 3) Software assets 4) People asset 5)
Information assets 6) Intangible assets 7) Service assets โดยได้ มีกำรยกตัวอย่ำงของทรัพย์สนิ
ในแต่ละประเภทอย่ำงชัดเจน รวมถึงภัยคุกคำมที่เข้ ำมำกระทบต่อทรัพย์สินทำให้ เกิดควำมสูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนได้ ของทรัพย์สนิ นัน้
จำกนันก็
้ ได้ บรรยำยถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรตรวจประเมินภำยในระบบ ISO 27001 ตำมรูปที่
3

รูปที่ 3 กระบวนกำรตรวจประเมิน (Audit process)
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โดยสำมำรถสรุปในภำพรวมของกระบวนกำรตรวจประเมินได้ เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
o กำรวำงแผนกำรตรวจประเมิน (Plan) ณ ขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ตู รวจประเมินจะเริ่ มต้ นจำกกำร
พิจำรณำถึงขอบเขต เกณฑ์ วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินในครัง้ นัน้ ๆ เพื่อกำหนด
แผนกำรตรวจประเมินที่เหมำะสมเพื่อใช้ ในกำรสือ่ สำรกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ตรวจประเมิน
ในทีม ผู้รับกำรตรวจประเมินในหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น จำกนัน้ ทีมผู้ตรวจประเมินจะ
ร่ วมกันดำเนินกำรศึกษำข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่รับผิดชอบในกำรตรวจประเมินเพื่อ
เตรี ยมหัวข้ อหรื อประเด็นที่จะใช้ ในกำรตรวจประเมินไว้ ในเอกสำรรำยกำรกำรตรวจประเมิน
(Audit Checklist) และแบ่งบทบำทหน้ ำที่ในกำรตรวจประเมิน
o กำรดำเนินกำรตรวจประเมิน (Conduct) ทีมผู้ตรวจประเมินจะเริ่ มต้ นกำรตรวจประเมิน
ตำมกำหนดเวลำที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจประเมิน โดยเริ่ มต้ นจำกกำรประชุมเปิ ดเพื่อ
อธิบำยถึงขอบเขต วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมิน แผนและวิธีกำรตรวจประเมิน พร้ อม
กับยืนยันรำยละเอียดขันตอนกำรตรวจประเมิ
้
นกับผู้รับกำรตรวจประเมินก่อนที่จะเริ่ มกำร
ตรวจประเมิน ทังนี
้ ้ในระหว่ำงที่ดำเนินกำรตรวจประเมินอยู่นนผู
ั ้ ้ ตรวจประเมินสำมำรถ
ปรับใช้ รูปแบบวิธีกำรตรวจประเมิน (Audit Track) ให้ เหมำะสม ซึ่งรวมถึงวิธีกำรสุ่มดู
หลักฐำน เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูลถึงกำรปฎิบตั ิงำน (ที่อำจมำจำกสัมภำษณ์ผ้ ปู ฎิบตั ิงำน กำร
ปฎิบตั ิที่เกิดขึ ้นที่หน้ ำงำน หรื อหลักฐำนที่เป็ นเอกสำร/บันทึกงำน) ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
ตำมที่ข้อกำหนดของมำตรฐำน ISO 27001 ระบุไว้ กบั งำนนัน้ ๆ พร้ อมจดบันทึกไว้ ในช่วง
ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน
o กำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน (Report) ทีมผู้ตรวจประเมินจะสรุปข้ อมูลที่ได้ ในระหว่ำง
กำรตรวจประเมินเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน ซึ่งผลกำรตรวจประเมินแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่
ดังนี ้ 1. กำรดำเนินงำนที่ดี (noteworthy efforts) 2. กำรดำเนินงำนที่ยงั มีข้อบกพร่ อง (NC
: Non-conformity) 3. กำรดำเนินกำรที่เป็ นข้ อสังเกตุ (OBS : Observation) ทังนี
้ ้หัวใจ
หลักขององค์ประกอบในกำรเขียนข้ อสรุ ปของกำรดำเนินงำนที่เป็ นข้ อบกพร่ องนันจะต้
้
อง
ประกอบด้ ว ยรำยละเอี ย ดของสิ่ง ที่เ ป็ นข้ อ บกพร่ อ ง หลัก ฐำนที่ ระบุ และข้ อ กำหนดใน
มำตรฐำน ISO 27001 จำกนันที
้ มผู้ตรวจประเมินจะทำกำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
ให้ ตวั แทนผู้รับกำรตรวจประเมินรับทรำบเพื่อนำข้ อมูลไปดำเนินกำรปรับปรุ ง แก้ ไข หรื อ
ป้องกันกำรดำเนินงำนภำยใต้ ระบบ ISO 27001 ตำมช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมต่อไป
o กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรหลังกำรตรวจประเมิน (Follow up) กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรถือเป็ นอีกหนึง่ หัวใจสำคัญในกำรดำเนินงำนในระบบ ISO 27001 ที่ต้องตำมถึง
กำรด ำเนิ น กำรว่ ำ ได้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไขที่ ส ำเหตุแ ละมี ก ำรขยำยผลกำรแก้ ไขได้ อ ย่ ำ ง
ครอบคลุม ครบถ้ วนและสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้ ปัญหำหรื อข้ อบกพร่ องนันย้
้ อนกลับมำเกิดขึ ้น
ซ ้ำอันจะทำให้ ประสิทธิ ผลของระบบ ISO 27001 ได้ ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่บริ ษัท
ต้ องกำร
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำควำมรู้ในเรื่ องของกระบวนกำรตรวจประเมินไปประยุกต์ใช้
ได้ จริ ง ทำงโครงกำรอบรมนี ้จึงได้ ทำกำรแบ่งกลุม่ ผู้เข้ ำร่ วมออกเป็ น 4 กลุม่ เพื่อจัดทำแผนกำรตรวจ
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ประเมินและกำหนดประเด็นคำถำมเพื่อใช้ ประเมินระบบ ISO 27001 ในระหว่ำงกำรเข้ ำไปเยี่ยมชมที่
บริ ษัท PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI)
 กิจกรรมที่ 2 : กำรเยี่ยมชมบริ ษัท PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) ในช่วงบ่ำย
ได้ เดินทำงไปยัง PECGI และได้ เข้ ำเยี่ยมชมระบบ ISO 27001 ที่บริ ษัทได้ มีกำรประยุกต์ใช้ จริ งโดย
จุดที่ทำงบริ ษัทได้ นำเสนอมีทงกำรบรรยำยสรุ
ั้
ป กำรพำไปเยี่ยมชมจุดที่เกี่ยวกับ ISO 27001 และกำร
ตอบข้ อซักถำมของผู้เข้ ำร่วม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของกำรดูกำรควบคุมทำงกำยภำพ เช่น กำร
ดูพื ้นที่ที่บริ ษัทกำหนดให้ จอดรถภำยนอกโรงงำน กำรกำหนดประตูทำงเข้ ำของพนักงำนและผู้มำ
ติดต่อบริ ษัทแยกจำกกัน กำรตรวจสอบทรัพย์สนิ ทังก่
้ อนเข้ ำ-ออกของพนักงำนและผู้ติดต่อ กำรจัดตู้
ล็อคเก็บของส่วนบุคคลไว้ ก่อนเข้ ำพื ้นที่ทำงำน ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบกำรแสดงตัวตน (ID
Card) ในกำรเข้ ำในแต่ละพื ้นที่ตำมสิทธิที่กำหนด กำรทำ ISM Patrol เป็ นต้ น เป็ นที่น่ำเสียดำยที่
ไม่ได้ มีโอกำสได้ เห็นถึงเอกสำรที่ทำงบริ ษัทใช้ ในกำรทำระบบ ไม่ว่ำจะเป็ น SoA วิธีกำรรำยละเอียด
ของเกณฑ์ ที่ใช้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและรำยละเอียดกำรควบคุมอื่น ๆ ที่ได้ กำหนดไว้ เป็ น
เอกสำรเพื่อสื่อให้ กบั พนักงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับงำนของบริ ษัทได้ ปฎิบตั ิตำม แต่สิ่งสำคัญที่
เห็นในกำรที่เข้ ำเยี่ยมชมบริ ษัทนี ้ควำมมุง่ มัน่ ของผู้บริ หำร ควำมเข้ มแข็งของทีมงำนทำและดูแลระบบ
รวมถึงกำรให้ ควำมร่วมมือในกำรปฎิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจังของบุคลำกรทุกคนที่ได้ ฝังรำกจนกลำยเป็ น
วัฒนธรรมของบริ ษัททีม่ ีกำรประพฤติปฎิบตั ิเป็ นปกติ

รูปที่ 4 กำรเข้ ำเยี่ยมชม ณ บริ ษัท PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI)
วันที่ 4 (20 ตุลาคม 2554) : Workshop and Examination
ในวันที่ 4 เป็ นกำรทำงำนกลุ่มเพื่อสรุ ปถึงประเด็นของสิ่งที่พบในระหว่ำงกำรเข้ ำเยี่ยมชมที่บริ ษัท PT
Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) ว่ำได้ พบประเด็นที่ทำงบริ ษัทมีกำรดำเนินงำนที่สอดคล้ อง/ไม่
สอดคล้ อง/ข้ อสังเกตเมื่อเทียบกับข้ อกำหนดในมำตรฐำน ISO 27001 ตำมประเด็นที่แต่ละกลุม่ ได้ ถกู มอบหมำยให้
ประเมินในระหว่ำงกำรเยี่ยมชม โดยในระหว่ำงกำรทำงำนกลุม่ จะเห็นได้ ว่ำรำยละเอียดของข้ อมูลที่แต่ละผู้เข้ ำร่ วม
แต่ละท่ำนที่ได้ มำมีมมุ มองที่แตกต่ำงกัน ทำให้ ต้องมีกำรพูดคุยอธิบำยเหตุผลเพื่อที่จะได้ ทำกำรสรุ ปออกมำเป็ น
ควำมเห็นของกลุม่ ได้ ซงึ่ ก็ใช้ เวลำพอสมควรในแต่ละประเด็น จำกนันกลุ
้ ม่ ก็จดั ทำเอกสำรนำเสนอเพื่อเตรี ยมพร้ อม
สำหรั บกำรนำเสนอในวันที่ 5 และภำยหลังจำกกำรรั บประทำนอำหำรกลำงวันแล้ ว ในช่วงบ่ำยเป็ นกำรทำ
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แบบทดสอบควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับควำมรู้ในมำตรฐำน ISO 27001 ที่ได้ รับในโครงกำรนี ้ ซึง่ ผลสุดท้ ำยพบว่ำผู้เข้ ำร่วม
ทุกท่ำนผ่ำนหมด โดยมีเพื่อสมำชิกจำกฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด
วันที่ 5 (21 ตุลาคม 2554) : Group presentation and closing
สำหรับวันสุดท้ ำยแต่ละกลุม่ ได้ นำเสนอสิ่งที่ได้ พบในกำรเข้ ำเยี่ยมชมที่บริ ษัท PT Panasonic Gobel Energy
Indonesia (PECGI) ในฐำนะเป็ นผู้ตรวจประเมิน Resource person ทัง้ 2 ท่ำนก็ให้ คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์
เพิ่มเติมในภำยหลังจำกที่มีกำรนำเสนอของแต่ละกลุม่ และสุดท้ ำยก็เป็ นพิธีปิดอย่ำงเป็ นทำงกำร

รูปที่ 5 การทางานกลุ่ม และการนาเสนอผลงาน
จำกกำรที่ได้ เข้ ำร่ วมโครงกำรในครัง้ นี ้ทำให้ ได้ เห็นถึง ควำมสำคัญของกำรจัดกำรข้ อมูลให้ มีควำมปลอดภัย รวม
วิธีกำรในกำรประยุกต์ใช้ มำตรฐำน ISO 27001 ในองค์กร ซึ่งจำกควำมรู้ ที่ได้ มำนี ้สำมำรถที่นำมำขยำยผลต่อกับ
งำนที่รับผิดชอบในปั จจุบนั ส่วนหนึง่ คือกำรให้ คำปรึกษำแนะนำกำรจัดทำระบบกำรบริ หำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM) ทังนี
้ ้เนื่องจำกข้ อมูลที่ในแต่ละองค์กรใช้ นนล้
ั ้ วนแล้ วแต่มีผลต่อกำร
ดำเนินงำนขององค์กรทังสิ
้ ้น หำกขำดซึง่ ข้ อมูลหรื อข้ อมูลมีควำมไม่สมบูรณ์ พร้ อมใช้ ก็สำมำรถทำให้ เกิดผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนขององค์ กรได้ แต่ก็เ ป็ นที่น่ำเสียดำยที่หลังจำกที่ได้ กลับ มำจำกกำรเข้ ำ ร่ วมโครงกำรนีแ้ ล้ ว
ประเทศไทยก็เผชิญกับภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถคำดคิด (น ้ำท่วม) ซึ่งทำให้ กำรที่จะนำควำมรู้ ที่ได้ จำกโครงกำรไป
ใช้ กบั บริ ษัทลูกค้ ำในโครงกำร TLC-มอก. 22301 (BCM) เกิดกำรหยุดชะงักไปเนื่องจำกบริ ษัทลูกค้ ำได้ รับผลกระทบ
จำกภัยพิบตั ิดงั กล่ำว ซึง่ มีทงน
ั ้ ้ำท่วม หรื อได้ รับผลกระทบทำงอ้ อมจำกปั ญหำกำรทำงำนที่สะดุดเนื่องจำกลูกค้ ำของ
ลูกค้ ำถูกน ้ำท่วม ทำให้ ไม่สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ จำกโครงกำรนี ้ไปใช้ ได้ แต่หลังจำกที่ภยั ทำงธรรมชำตินี ้ได้ ผ่ำนพ้ น
ไปแล้ วก็นำ่ ที่จะได้ นำไปใช้ กบั ลูกค้ ำในโอกำสถัดไป

_______________________________________

e11IN08TRCISO27000-NampetchP25Dec11น ้ำเพชร พรหมณำ

หน้ ำ 8 ของ 8

