รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
12-IN-08-GE-TRC-B
Training Course on the Information Security Management System: ISO 27000 for SMEs

ระหว่ างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2555
ณ กรุ งโซล ประเทศ เกาหลีใต้

จัดทาโดย นายธารา ธีรวงศ์วศิน
ผู้จดั การส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักผู้อานวยการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ :
12-IN-08-GE-TRC-B Training Course on the Information Security Management
System: ISO 27000 for SMEs

1.2 ระยะเวลา : 4 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) : กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าทีเ่ อพีโอประจาโครงการ
Ms. Yumiko Yamashita
(Program Officer, APO)
Mr. Jun Ho Kim
(Director, International Cooperation Department,
APO Liaison Officer for the Republic of Korea,
Korea Productivity Center (KPC))
Mr. Taiho Kang
(Project Manager, International Cooperation
Department, Korea Productivity Center (KPC))
1.5 จานวนวิทยากรบรรยาย : 2 ท่าน
APO International Expert (India)
1.5.1 Mr. Duggirala Sathya Prakash
Manager, Business Development
Det Norske Veritas AS
#202/203, Babukhan Millennium Centre, Opp. Rajbhavan Road
Somajiguda, Hyderabad – 500 082 India
1.5.2 Mr. Syed Taqi Ali Zaidi
Lead Auditor-ACT
Det Norske Veritas AS
#202/203, Babukhan Millennium Centre, Opp. Rajbhavan Road
Somajiguda, Hyderabad – 500 082 India
1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ : ทังหมด
้
18 ท่าน จาก 13 ประเทศ
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ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมได้ ทราบและเข้ าใจถึง ความสาคัญของ การมีมาตรฐานในการจัดการด้ านความ
ปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศทางธุรกิจและ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ (Information Asset) ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มี
ความสาคัญต่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมได้ เข้ าใจถึงขันตอนหรื
้
อแนวทางการจัดการด้ านความปลอดภัยตามแนวทางของ
ระบบมาตรฐาน ISO 27000 โดยพิจารณาจากโครงสร้ าง และข้ อกาหนดของระบบมาตรฐานดังกล่าว
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมได้ ทาความเข้ าใจกับขันตอนหลั
้
ก ๆ ที่สาคัญในการดาเนินการ Implement ระบบ
บริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นในองค์กร ตลอดจนวงจรของระบบที่ทาให้ เกิดความต่อเนื่องใน
การบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศทางธุรกิจและ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ (Information Asset)
ที่สาคัญ
(ต้องมี ความยาวเพี ยงพอกับเนื ้อ หาสาระองค์ ความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับ ทัง้ นี ้ เพื ่อประโยชน์ ในการ
เผยแพร่ องค์ ความรู้และประสบการณ์ ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนาเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรื อ
เว็บไซต์ของสถาบัน)
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยย่ อ
a) เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการจัดการด้ านความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อปกป้อง
Information Assets ที่สาคัญขององค์กร
b) เพื่อให้ สามารถนา Framework : PDCA (Deming Cycle) ไปใช้ ในการปรับปรุงการดาเนินการด้ าน
ISMS อย่างต่อเนื่อง
c) เพื่อให้ เข้ าใจวิธีการจัดการความเสีย่ ง และสามารถจัดการได้ อย่างเป็ นระบบ
2.2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุช่ ือวิทยากรบรรยาย)
1. ความสาคัญของการบริ หารจัดการความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศและ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ (Information
Asset)
เริ่ มต้ นวันแรกของการอบรม ด้ วยการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมแต่ละประเทศได้ นาเสนอ Country Presentation
ซึง่ มีเนื ้อหาแนะนาตนเอง หน่วยงานหรื อองค์กรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ และตามด้ วยเนื ้อหาทีเ่ กี่ยวข้ องกับหัวข้ อ
อบรม โดยให้ แนะนาถึงสภาพหรือลักษณะทัว่ ไปของ SMEs ในประเทศ และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ และการสือ่ สารข้ อมูลสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศของประเทศ
รวมไปถึงตัวอย่างภัยคุกคาม การกระทาผิด การละเมิด ภัยธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ ้น และความ
ยากลาบากในการดาเนินการผลักดันให้ เกิดการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศในกลุม่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด ล้ วนมีข้อจากัดในการดาเนินการที่
คล้ ายคลึงกัน
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กล่าวคือ SME โดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้ าใจถึง ความสาคัญ ของ ISMS อย่างลึกซึ ้ง ขาดบุคลากร
ที่มีความสามารถ (บุคลากรดังกล่าวมีต้นทุนสูง) ประกอบกับ SMEs ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับความอยู่
รอด การหารายได้ การสร้ างกาไร มากกว่าทีจ่ ะดาเนินการด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศให้ ได้ ตาม
มาตรฐานสากล ดังนัน้ การจัดการด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล ในภาคของ SME โดยส่วนใหญ่ จึงเป็ น
การจัดการทัว่ ไปตามปกติ เช่น การจัดการด้ านการสาเนาข้ อมูลทางธุรกิจ การสาเนาข้ อมูลตามทีก่ ฏหมาย
กาหนด เพียงเพื่อให้ สามารถรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นเท่านัน้ โดยไม่มกี ระบวนการจัดการ
ตามมาตรฐานทีจ่ ะช่วยให้ ธุรกิจสามารถบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยได้ อย่างครบวงจร
SMEs โดยส่วนใหญ่ จะดาเนินการจัดการด้ านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศเท่าที่จาเป็ น หรื อเท่าที่มี
ประสบการณ์จากการได้ รับผลกระทบจากภัยคุกคามเท่านัน้ ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากข้ อจากัดของธุรกิจ
SMEs ซึง่ ไม่มีกาลังเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ สัดส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ ของธุรกิจ
SMEs นันถื
้ อว่า มีมลู ค่าไม่น้อย ดังนัน้ หากเกิดภัยที่สง่ ผลกระทบและสร้ างความเสียหายต่อการดาเนิน
ธุรกิจในกลุม่ SMEs แล้ ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยเช่นกัน การดาเนินการของ
ภาครัฐ ในการส่งเสริ ม ผลักดัน และให้ ความช่วยเหลือ ทังด้
้ านการให้ ความรู้ความเข้ าใจ งบประมาณ
ส่งเสริ มสนับสนุน และการผลักดันด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ล้ วนเป็ นเรื่ องสาคัญทีจ่ ะปกป้องมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ให้ รอดพ้ น หรื อลดทอนผลกระทบ ที่มาจากภัยคุกคามที่จะเกิดขึ ้น
การเริ่ มต้ นด้ วยการนาเสนอ Country Presentation ของแต่ละประเทศนัน้ ผู้เชี่ยวชาญมีเจตนาให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
อบรมได้ ทาความเข้ าใจกับ ลักษณะของแต่ละประเทศภายใต้ เนื ้อหาของเรื่ องเดียวกันซึง่ สอดคล้ องกับ
หัวข้ ออบรมที่วา่ ด้ วยเรื่ อง “Information Security Management System: ISO 27000 for
SMEs” ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ (ISMS)
หลังจากการนาเสนอ Country Presentation ของแต่ละประเทศเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว Mr. Duggirala
Sathya Prakash ได้ กล่าวนาเข้ าสูห่ ลักสูตร และสรุปให้ เห็นถึงความสาคัญของ Information Security
Management Systems (ISMS)
จากนัน้ Mr. Syed Taqi Ali Zaidi (APO International Expert) ได้ นาเข้ าสูเ่ นื ้อหาในส่วนแรก เกี่ยวกับการ
นา ISMS ไปใช้ ในองค์กร กระบวนการเตรี ยมการเพื่อขึ ้นระบบ ISMS ในองค์กร ซึง่ ถือเป็ นขันตอน
้
วางแผนเพื่อ Establish ISMS เนื ้อหาของการอบรม ประกอบไปด้ วย
1. แนะนามาตรฐาน ISO 27001 (The Requirements)
2. Control objective implementation (ที่ระบุไว้ ใน ISO 27001 Annex A.)
3. Information และ Elements of information security
4. การกาหนด Scope and Boundary for ISMS
5. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
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6.
7.
8.
9.

การจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ Document และ Records
เอกสารที่ต้องมีตาม Requirement ของระบบมาตรฐาน ISO 27001
Implementation & Operating

ในเอกสาร ISO 27001 Annex A ว่าด้ วยเรื่ อง Control objectives และ Controls
Control Objective คือ ข้ อกาหนดที่กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามโยบายควบคุม ในการดาเนินงานของทีมงาน IT
Control โดยหลักแล้ วกาหนดขึ ้นเพื่อการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ รวมอยูใ่ น Policy, Procedures,
Guidelines, Practices, etc.
Control objectives ใน ISO 27001 Annex A. ประกอบด้ วย
A.5 Security Policy (Information Security Policy)
เป็ นการกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อ ให้ ทิศทางการจัดการ การสนับสนุน
สาหรับการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับความต้ องการทางธุรกิจ
(Business Requirements) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
A.6 Organization of information security
เป็ นการจัดการด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลในองค์กร โดยจะต้ องกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลจัดการ
ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล
A.7 Asset management
เป็ นการจัดการด้ าน Assets ขององค์กร (Information Asset) โดยจะต้ องมีการจาแนกประเภทของ
Assets (Asset classification : Physical asset, Paper asset) โดยกาหนดชื่อของ Asset จุดอ่อน/
ช่องโหว่ของ Asset นัน้ และภัยคุกคามที่อาจจะเกิดกับ Asset นัน้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถจัดการด้ าน
การป้องกัน Asset ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
A.8 Human resources security
เป็ นการจัดการความปลอดภัยด้ านทรัพยากรบุคคล ลดความเสีย่ งอันมาจากบุคลากร เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าอยูใ่ นความปลอดภัย และไม่ได้ รับผลกระทบจากบุคลากร
A.9 Physical and environmental security
เป็ นการจัดการด้ านลักษณะ และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ให้ อยูใ่ นความปลอดภัย เพื่อไม่ให้
เกิดการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต และป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นได้
A.10 Communications and operations management
เป็ นการดาเนินการเพือ่ ให้ แน่ใจว่า Facilities ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล อยูใ่ นความพร้ อม
ใช้ สามารถทางานได้ อย่างถูกต้ อง และปลอดภัย ดังนันจึ
้ งต้ องมีการกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงาน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน แน่นอนในการปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการกับ Facilities ต่าง ๆ
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

ที่ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล (Operation Procedure & Responsibility, System Planning,
Software, Backup, Network, Media handling etc.)
Access Control
เป็ นการควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูล พิจารณาจาก Business Requirement ว่ามีความต้ องการอย่างไร
ในการควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูล (User access control, Network access control, Application &
information access control etc.)
Information systems acquisition, development and maintenance
เป็ นการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดความมัน่ ใจ ในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ ตังแต่
้ ใน
กระบวนการได้ มาซึง่ ระบบ กระบวนการพัฒนา และการบารุงรักษา
Information security incident management
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดการด้ านการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ข้ อมูล การกาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อสือ่ สาร วิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึ ้น การรายงานผล เพื่อแก้ ไขปรับปรุงจุดอ่อน หรื อช่องโหว่ที่เกิดขึ ้น เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ไข
ปรับปรุง
Business continuity management
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า องค์กรมีการจัดการด้ านความปลอดภัยโดยครอบคลุมถึงผลกระทบด้ านความ
ต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ กระบวนการทางธุรกิจที่สาคัญต้ องหยุดชะงัก หรื อ
ล้ มเหลว
Compliance
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า องค์กรมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อผูกพันธ์ทาง
สัญญาต่าง ๆ

Information และ Elements of information security
องค์ประกอบสาคัญของ Information Security มีอยูด่ ้ วยกัน 3 องค์ประกอบด้ วยกัน คือ (CIA)
Confidentiality : คือ คุณสมบัติด้าน การไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญให้ กบั คน หน่วยงาน หรื อกระบวนการ
ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
Integrity :
คือ คุณสมบัติด้านความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล
Availability :
คือ คุณสมบัติด้าน ความสามารถในการเข้ าถึง และความพร้ อมใช้ ซึง่ เป็ นไปตาม
สิทธิ์ที่ได้ รับ
การกาหนด Scope and Boundary for ISMS
Scope นัน้ Focus ที่ (1) ขอบเขตของการ implementation ระบบ ISMS และ (2) ขอบเขตของการนาระบบ
ISMS ขององค์กรเข้ ารับการขอ Certify
Boundary นัน้ เป็ นการพิจารณาจากสถานที่ตงั ้ หรื อ หน่วยงาน ซึง่ เป็ นได้ ทงั ้ Physical และ Logical
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อประเมินความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ Information Asset สาคัญขององค์กร โดยการหา
ว่ามีภยั คุกคาม มีจดุ อ่อน หรื อมีชอ่ งโหว่ใดบ้ างที่มีผลต่อ Information Assets สาคัญขององค์กร เริ่ มต้ นด้ วย
การจาแนก Assets ต่าง ๆ (Software, Hardware, People, Paper, Physical Asset, Intangible Asset etc.)
แล้ วประเมินหาช่องโหว่/จุดอ่อน ประเมินหาภัยคุกคามที่มตี อ่ ช่องโหว่/จุดอ่อนนัน้ ๆ จากนันประเมิ
้
นผลกระทบที่
มีตอ่ Information Assets นัน้ (จาแนกตามองค์ประกอบสาคัญ CIA คือ ผลกระทบที่มีตอ่ Confidentiality,
Integrity, Availability) และจัดลาดับความเสีย่ งที่ประเมินได้ (Risk classification) โดยพิจารณาจากโอกาสที่
จะเกิด และผลกระทบที่ได้ รับ
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
ภายหลังจากการประเมินความเสีย่ งแล้ ว จะนาผลที่ประเมินได้ มาทาการคัดเลือก และกาหนดแนวทางการ
จัดการ ซึง่ ประกอบด้ วย 4 แนวทางด้ วยดังนี ้
Risk treatment options
1. Risk Reduction
คือ การดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ ง
2. Risk Acceptance คือ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
3. Risk Avoidance
คือ การหลีกเลีย่ งความเสีย่ งนัน้
4. Risk Transfer
คือ การถ่ายโอนความเสีย่ งนัน้ ให้ ผ้ อู ื่นรับไปดาเนินการแทน
โดยส่วนมากแล้ วจะต้ องมีการดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ ง (Risk Reduction) สิง่ ที่จะต้ องดาเนินการต่อไปเพื่อ
Controls คือ การกาหนดกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง (Rules and Documents)
Risk Management Plan (กาหนดแผนบริ หารจัดการความเสีย่ ง )
โดยในแผนจะต้ องมีข้อมูลกิจกรรมที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการลดความเสีย่ งทังหมด
้
กาหนดผู้รับผิดชอบ
จัดลาดับความสาคัญ และรายละเอียดอื่นทีจ่ าเป็ น
Implementation controls
โดยองค์กรจะต้ องทาการ Implement แผนจัดการความเสีย่ ง และคอยติดตาม กากับดูแล (Monitor) เพื่อให้
มัน่ ใจว่าสภาพแวดล้ อมทีเ่ กี่ยวข้ องกับ Information Asset ได้ มีการดาเนินการตามแผนจัดการเพือ่ ความเสีย่ งที่
ได้ กาหนดไว้
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ Document และ Records
การจัดทา Documents ที่ดีจะต้ องมีองค์ประกอบของการจัดทาและควบคุมเอกสารดังรายละเอียดต่อไปนี ้
Document No.#
Title of Document
Date & Version
Purpose
Contents/Photograph
Records/Attachment
Distribution/Recipient
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Author
Status: Reviewed/Approved Sign
Change History
Type of document (Confidential/Private/Public)
Page Number/Page Amount
เอกสารที่ต้องมีตาม Requirement ของระบบมาตรฐาน ISO 27001
ในการจัดทาเอกสาร ใช้ มาตรฐานข้ างต้ นในการจัดทา เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ งาน การควบคุม การ
ติดตาม โดยเอกสารตาม Requirement ของระบบ ISO 27001 นันประกอบด้
้
วย
1. ISMS Scope
2. ISMS Policy & Objective
3. Risk Assessment methodology
4. ISMS Manual (which has references to all the clauses of ISO 27001 standard)
5. Risk assessment reports
6. Risk treatment methodology (Reduce, Avoid, Transfer, Accept)
7. Risk treatment plans
8. Procedures & Controls (in support of ISMS)
9. Statement of Applicability
เป็ นเอกสารที่องค์กรต้ องจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงการนา Control ต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กาหนด
ไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับความต้ องการและสภาพแวดล้ อมขององค์กร โดยเนื ้อหาในเอกสารนี ้
ระบุถึง..
a. Control Number
b. Control Description
c. Applicable (ระบุ Yes/No)
d. Reason for Applicability / Non Applicability
e. Remark
10. Mandated procedures
a. Document Control
b. Control of Records
c. Internal Audit Procedure
d. Corrective Action / Preventive Action
e. Procedure for Risk Assessment
Implementation & Operating
ในการ implement ระบบ ISO 27001 นันใช้
้ วงจร PDCA นา ในทุก ๆ กิจกรรม โดยมี Frame work ของ
กิจกรรมหลักทีต่ ้ องดาเนินการดังนี ้
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1. Management commitment
2. Scope & Policy
3. Setup Risk Assessment team
4. Start of Risk Assessment team
5. Complete Risk Assessment
6. Start Documents
7. Audit Training
8. Finish Document
9. Becoming to Audit stage
หลังจากที่ได้ implement ระบบ ISO 27001 แล้ ว กลไกการ Improvement จะประยุกต์ใช้ ISMS
Management Framework ในการปรับปรุง โดยให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการความเสีย่ ง (Risk
Management) ซึง่ ต้ องมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบและครบวงจร เพื่อให้ ISMS ขององค์กรมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความเห็นเพิ่มเติมจากการเข้ าร่ วมการอบรมในหลักสูตร
จากการตังข้
้ อสังเกตตลอดหลักสูตรอบรม พบว่า ชื่อของหลักสูตรนัน้ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมส่วนใหญ่จะเข้ าใจว่า
เนื ้อหาของหลักสูตรน่าจะเป็ นการ Customize เนื ้อหาสาหรับ SMEs โดยเฉพาะ หรื อถ้ าเป็ น Frame work ที่จะ
นาไปใช้ ในการ Implement ระบบ ISMS ตามมาตรฐาน ISO 27001 นัน้ น่าจะเป็ น Framework ที่มีความ
เหมาะสมกับ SMEs ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ แต่จากการอบรมที่ผา่ นมานัน้ มีเพียงวันแรกที่มกี ารนาเสนอ
Country Presentation ในหัวข้ อเดียวกัน เกี่ยวกับ ISMS สาหรับ SMEs ในแต่ละประเทศ เพื่อเริ่มต้ นและชัก
นาเข้ าสูห่ ลักสูตร และมีตวั อย่างที่ใช้ ในการทา Workshop ที่ใช้ SMEs Bank เป็ นตัวอย่าง โดยเนื ้อหาในส่วนอื่น
จากการฟั งการบรรยายนัน้ ไม่มกี ารกล่าวถึง SMEs อีกเลย
จากความเข้ าใจตลอดหลักสูตรและการตังข้
้ อสังเกตข้ างต้ นนัน้ ทาให้ เข้ าใจว่า การบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO 27001 นัน้ เมื่อพิจารณาในเนื ้อหา Guide Line ในการ
implementation และ Requirement ตามที่ระบุไว้ ใน ISO 27001 ประกอบกับเนื ้อหาที่รับการอบรม จะเห็นได้
ว่าหลักสูตร มุง่ เน้ นที่ (ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ )
1. ความเข้ าใจในระบบมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้ อง
2. การพิจารณาเนื ้อหาตามเอกสาร ISO 27001 (ISMS Requirement)
3. กระบวนการในการ Implement ISMS
4. การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
5. การประเมินความเสีย่ ง
6. แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
7. การจัดทาเอกสารต่าง ๆ และการจัดการเอกสาร
8. การ Apply : PDCA กับ การบริ หารจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISMS)
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การที่เนื ้อหาในหลักสูตรไม่ได้ ระบุถึง การประยุกต์สาหรับ SMEs ตรง ๆ นัน้ เนื่องจาก Business Environment
& Requirements ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การนาระบบ ISMS ตามมาตรฐาน ISO 27001
ไป implement ในองค์กร ก็จะต้ องดาเนินขันตอนตาม
้
Framework หลักของการ Implement รวมถึงการ
พิจารณาเอกสาร Guideline / Requirement ต่าง ๆ ซึง่ ไม่สามารถลดทอนได้ ตามขนาดขององค์กร หากแต่การ
พิจารณา Control ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ใน ISO 27001 นัน้ สามารถนาไปพิจารณาปรับใช้ ตามขอบเขตความ
ต้ องการ และความเหมาะสมตามสภาพแวดล้ อมขององค์กรที่จะนา ISMS ไปใช้ ได้ ซึง่ จุดมุง่ หมายของการทา
ISMS ตามมาตรฐาน ISO 27001 ก็เพื่อให้ องค์กรนันเกิ
้ ดการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ
และครบวงจร สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ อย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้ อมและปั จจัยการดาเนินธุรกิจที่
เปลีย่ นแปลงไป
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
a) ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษาดูงาน
Korea Internet Security Agency (KISA) ได้ เริ่ มจัดตังขึ
้ ้นเมื่อ July 23rd 2009 โดยการรวมตัว
กันจัดตังของ
้ 3 องค์กร คือ Korea Information Security Agency(KISA), Korea IT
International Cooperation Agency(KICA), National Internet Development
Agency(NIDA) ทาหน้ าที่หลักในการให้ บริ การสนับสนุนด้ านความปลอดภัยของเทคโนโลยี
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต แห่งชาติเกาหลี มีความเพรี ยบพร้ อมด้ วยเครื่ องมือในการติดตาม
ตรวจสอบที่ทนั สมัย ภายใต้ การดาเนินการผ่านกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริ มในรูปแบบต่าง ๆ
1) ทาง KISA มีการ Promote การใช้ งาน Internet ในเกาหลี ผ่านกิจกรรมที่ได้ จดั ทาขึ ้น
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การสร้ างวัฒนธรรมการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตที่ดี ผ่านโครงการ
สนับสนุนทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในการเสริ มสร้ างจรรยาบรรณที่ดีในการใช้
งานอินเตอร์ เน็ต (Internet Ethics Education) รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ครู
อาจารย์ มีการจัดตังโครงการวั
้
ฒนธรรมอินเตอร์ เน็ตชันสู
้ ง (Advanced Internet
Culture) มีการจัดตังโครงการ
้
Korea Internet Dream Star for Next Generation
เพื่อส่งเสริ มการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในภาคประชาชน
2) ทาง KISA มี Call Center กลางเพื่อให้ บริ การ Consult เกี่ยวกับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต
ให้ คาแนะนาในการใช้ งาน รับแจ้ งปั ญหาที่พบในการใช้ งาน และครอบคลุมเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
3) มีระบบ Monitoring การใช้ งานรายบุคคล โดยผ่าน i-Pin (Internet Personal
Identification Number)
KISA มีกลยุทธ์สนับสนุน Global Market ประกอบด้ วยบริการ 5 ด้ านอันได้ แก่
Broadband, IPTV, Digital Multimedia Broadcasting, Wireless Broadband Internet,
Broadcasting Contents
ในการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของประเทศเกาหลี แบ่งเป็ น
3 ด้ านหลัก ๆ (พิจารณาจาก Korea Cyber Security Framework) คือ Private Sector,
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Public Sector และ Military Sector มีการกาหนด โครงสร้ างความรับผิดชอบ การสือ่ สาร
เพื่อรองรับต่อกรณีการเกิด Crisis โดยมี KISA กากับดูแล ในการกากับดูแลด้ านความ
ปลอดภัยนัน้ มีหน่วยงาน (Korea Internet Security Center - KISC) และ ทีมงานที่ทา
หน้ าที่ในการ Monitor การใช้ งาน ปั ญหา ภัยคุกคามที่เกิดขึ ้นในการใช้ งาน มีการแบ่งระดับ
ความร้ ายแรงของปั ญหา และกาหนดขันตอนในการจั
้
ดการกับปั ญหา มีการประยุกต์ทาง
โครงสร้ าง (Network infrastructure) เรี ยกว่า HoneyNet เพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดการกับ
ปั ญหาและเรี ยนรู้ภยั คุกคามในเครื อข่าย เพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดการแก้ ไข และการ
ป้องกัน
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b) เนื ้อหาความรู้ที่ได้ รับจากการดูงาน
จากการศึกษาดูงานที่ KISA นี ้ทาให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการ การบริ หาร
จัดการที่สอดรับและสนับสนุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประสิทธิภาพของการให้ บริ การเทคโนโลยี
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ของประเทศเกาหลี ซึง่ ถูกแสดงให้ เห็นตังแต่
้ ระดับภาพรวมตลอดไปจนถึง
กลไกการปฏิบตั ิการ มีการวางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
และดาเนินแผนงานสาคัญทีม่ ีความ
เกี่ยวข้ องกับภาระกิจหน้ าที่ของ KISA ได้ อย่างรอบด้ าน กล่าวคือ
1) มีการจัดตังหน่
้ วยงานกลาง หรื อ องค์กรกลางขึ ้นมา เพื่อทาหน้ าทีใ่ นการดูแลด้ าน
ความปลอดภัยของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของประเทศเกาหลี (Korea Information
Security Agency – KISA)
2) มีการส่งเสริ มภาคประชาชน ให้ ร้ ูและเข้ าใจถึงการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย
และมีจรรยาบรรณ โดยการมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาส่งเสริ มด้ านความรู้ทงั ้
ระดับอาจารย์ นักเรี ยน และเยาวชนทัว่ ไป (เป็ นการดาเนินการโดย KISA)
3) มีการจัดตัง้ KISA Academy เพื่อสร้ างและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทางด้ าน
เทคโนโลยีด้านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
4) มีการจัดตัง้ Call Center เพื่อรับเรื่ องจากผู้ใช้ บริการ และคอยให้ บริ การในทุก ๆ เรื่ องที่
เกี่ยวข้ อง (รับแจ้ งปั ญหาที่พบในการใช้ งาน ร้ องเรี ยน ตลอดจนการขอรับคาแนะนา
ในการใช้ งาน)
5) มีการวางโครงสร้ างการประสานงาน การติดต่อสือ่ สาร เพื่อรองรับ Crisis
6) มีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ สนับสนุนการแก้ ไขปั ญหา การตรวจ ติดตาม การแจ้ ง
เตือน รวมถึงการจัดระดับความร้ ายแรงของปั ญหา หรื อภัยคุกคาม
7) มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้ านการจัดการกับปั ญหา ทังเชิ
้ งรุก และเชิง
รับ (เพิ่มเติมจากโครงสร้ างเทคโนโลยีโดยพื ้นฐาน)
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จะเห็นได้ วา่ การพัฒนาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในด้ านการจัดการ ดูแลความปลอดภัย
ให้ กบั เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของประเทศเกาหลี นอกจากจะดาเนินการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ยังพัฒนาด้ านคนควบคูไ่ ปด้ วย ทังด้
้ านการให้ ความรู้แก่ภาคประชาชน การ
สร้ างจิตสานึกและจรรยาบรรณทีด่ ีในการใช้ งาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่เกื ้อหนุนให้ ระบบ
เทคโนโลยีเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของประเทศ มีความปลอดภัย สร้ างความน่าเชื่อถือ ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ บริ การ และนักลงทุน สะท้ อนภาพลักษณ์ถงึ ความพร้ อมของระบบ
เทคโนโลยีของประเทศ ทีจ่ ะให้ บริ การในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมัน่ คง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
a) หากองค์กรจะนาระบบมาตรฐาน ISO 27000 ไปใช้ จาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หาร
ระดับสูงอย่างจริงจัง
b) กระบวนการหรื อขันตอนด
้
าเนินการเพื่อให้ เกิดระบบบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยเริ่ มต้ นที่
การจัดตังคณะท
้
างาน การให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการตามมาตรฐาน การ
วางแผนการดาเนินงาน และการเตรี ยมการในขันตอนต่
้
าง ๆ โดยมีแนวทางตาม Requirement
ของระบบมาตรฐาน ISO 27001
c) Framework ของการดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 27000 นันใช้
้ Framework PDCA
(Deming Cycle) โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ กระบวนการวางแผน การเตรี ยมการ ตลอดไปจนถึงการ
ดาเนินการซึง่ กลายเป็ นวงจรการดาเนินการตามระบบมาตรฐาน เพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดการ
ด้ านความปลอดภัยที่มีความต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
d) ขันการเตรี
้
ยมการเพื่อจะ Implement ISMS ตามระบบมาตรฐาน ISO 27000
e) ได้ มีโอกาสในการวิเคราะห์ความเสีย่ งจาก กรณีศกึ ษาของธุรกิจธนาคาร
f) ได้ ทาการจาแนก Asset จากการพิจารณาเนื ้อหาในกรณีศกึ ษา (Asset Categorization)
g) ได้ ทาการประเมินความเสีย่ งจากกรณีศกึ ษา (Risk Assessment)
1) การหาภัยคุกคามที่มตี อ่ Information Asset (Threats)
2) การหาจุดอ่อน หรื อช่องโหว่ที่มีตอ่ Information Asset (Vulnerability)
3) การประเมินระดับความเสีย่ ง / ความน่าจะเป็ น (Probability)
4) การประเมินระดับความร้ ายแรงของผลกระทบที่จะเกิดโดยภาพรวม (Consequently)
5) การประเมินระดับความร้ ายแรงของผลกระทบจาแนกตาม Elements of Information
Security (Confidential, Integrity, Availability)
6) ทาการจัดลาดับความร้ ายแรงของความเสีย่ ง (Risk classification)
7) ทาการกาหนดแนวทางรองรับความเสีย่ ง (Risk treatment option ประกอบด้ วย
Reduce, Avoidance, Transfer และ Acceptance)
h) ได้ ทาการเขียนโครงร่าง Policy
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i)

ได้ ทาการเขียน Procedure โดยวิทยากรได้ กาหนดให้ แต่ละกลุม่ เขียน Procedure เพื่อการ
จัดการที่แตกต่างกัน (กลุม่ ที่ร่วมทากิจกรรมได้ รับมอบหมายให้ ทา Backup Procedure)

ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
3.1.1 ได้ เข้ าใจถึงความสาคัญของการมีระบบบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ
และทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องที่มคี วามสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
3.1.2 ได้ เข้ าใจถึง Requirement ตามมาตรฐาน ISO 27001
3.1.3 ได้ เข้ าใจถึงกระบวนการหรื อขันตอนในการ
้
implement และมีโอกาสได้ ทากิจกรรมกลุม่ ใน
แต่ละขันตอน
้
ทาให้ เข้ าใจถึงข้ อสงสัย หรื อประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น เมื่อต้ องลงมือปฏิบตั ิจริง
3.1.4 สามารถนาความรู้ดงั กล่าวมาใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
3.2.1 สามารถนาความรู้ที่ได้ รับมา ถ่ายทอดให้ ทีมงานภายใน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบ
และเข้ าใจถึงความสาคัญ การนาไปปรับใช้ หรื อปฏิบตั ิ
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
3.3.1 สามารถนาความรู้ที่ได้ มาใช้ ประโยชน์ในการวงแผน หรื อกาหนดกรอบ Framework หรื อ
Roadmap ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพิ่มเติม โดยทาให้ เห็นว่า
นอกจากการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มงุ่ เน้ นไปในด้ านของการมีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพแล้ ว ในมิตขิ องการพัฒนาด้ านการบริ หารจัดการ ทังในแง่
้
ของ
นโยบาย กระบวนการสนับสนุน และเครื่ องมือสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องด้ านความปลอดภัย
ข้ อมูลสารสนเทศและทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สาคัญนัน้ ถือเป็ นอีกมิติหนึง่ ที่องค์กร
ควรให้ ความสาคัญและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาควบคูก่ นั ไป กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง
newsletter เป็ นต้ น
3.4.1.1 จัดประชุมทีมงานภายใน IT ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสือ่ สาร และ ถ่ายทอดประสบการณ์
เพื่อให้ ทีมงานภายในเห็นความสาคัญ และทิศทางที่จะต้ องมุง่ ไป ตามแผนพัฒนา
(Roadmap) ภายหลังนาความรู้ที่ได้ รับมา พิจารณาทบทวนโครงสร้ างของ
แผนพัฒนาเดิม (Roadmap เดิม) โดยปรับเพิ่มเติม แผนกิจกรรมหลักที่ต้อง
ดาเนินการ จัดลาดับ และนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดแผนงานประจาปี ที่
เกี่ยวข้ อง
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดาเนินการ
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3.5.2

ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็ จสิ ้นกิจกรรมให้ สว่ นวิเทศสัมพันธ์

ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________

หมายเหตุ

1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 1
เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
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