การประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศ
ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO27001:
กรณีศึกษาบริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน)
ธิดา ลิ่มทองวิรัตน, ผูชวยศาสตราจารย สุนีย ตฤณขจี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
โทรศัพท : 089-1181973, E-mail : tida_lim@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน
ดานสารสนเทศตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO27001: กรณีศึกษาบริษัท
บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในสารสนเทศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ISO27001 อีกทั้งเพื่อวิเคราะหปญหาอุปสรรค และจุดออนในระบบการควบคุมภายใน
สารสนเทศรวมถึง เสนอแนะแนวทางการควบคุ ม ที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งเพื่อ ประเมิ น การ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตามขั้นตอนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข อมูล
ISO27001 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา ในภาพรวมบริษัทมีการควบคุมภายในดานสารสนเทศ
ในระดับเพียงพอแลว โดยมีระดับการควบคุมที่ดี โดยบริษัทยังคงตองใหความสนใจในเรื่องที่ยัง
ไมไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับที่เพียงพอ 3 เรื่องคือ เรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพสมบูรณ เรื่องการบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด และเรื่องการตั้ง
เวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณคือ ควรเพิ่ม
กระบวนการควบคุมและการเก็บรักษาอุปกรณ รวมถึงกระบวนการซอมแซมและการบํารุงรักษา
อุปกรณ ในเรื่องการบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด ควรเพิ่มรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อ
จั ด ทํ า รายงานประจํ า สั ป ดาห เ สนอให ต อ ผู บ ริ ห ารทราบ และเรื่ อ งการตั้ ง เวลาของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรใหตรงกัน ผูดูแลระบบตองตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในสํานักงานให
ตรงกั น โดยอ า งอิ ง จากแหล ง เวลาที่ ถู ก ต อ งเพื่ อ ช ว ยในการตรวจสอบช ว งเวลาหากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรขององคกรถูกบุกรุก
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บทนํา
ปจจุบันรูปแบบการทํางานขององคกรเกือบทุกแหงทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
มาก ทั้งนี้ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลใหคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบตาง ๆ เขามามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการทางธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ปรากฎการณ
เช น นี้ ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค ก รมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งพึ่ ง พาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางขอไดเปรียบเชิงแขงขันที่ยั่งยืนขององคกร
บริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) ถือไดวาเปนองคกรที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยี ใน
เรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต การคนหาขอมูลสารสนเทศ การทํา
ธุรกรรมซื้อขายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการใหบริการขอมูลลูกคาทางอินเตอรเน็ต ที่อาจ
ตองเผชิญกับปญหาที่เกิดจากการบุกรุก การเขาถึงขอมูล และการโจรกรรมขอมูล ที่มีแนวโนม
เพิ่ มความรุ น แรงสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากระบบเครื อ ข า ยมี ค วามเชื่ อ มโยงถึง กัน ซึ่ง ความไม มั่น คง
ปลอดภัยดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายและการสูญเสียทรัพยากรสารสนเทศที่หลายองคกร
ยากจะหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้ความเสี่ยงที่มีผลตอความมั่นคงปลอดภัย ยังอาจเกิดจากระบบ
การควบคุมภายในดานระบบสารสนเทศภายในองคกรที่อาจจะมีประสิทธิผลไมเพียงพอ และยัง
รวมไปถึงสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การจราจล อุบัติเหตุ เหตุการณรายแรงตาง ๆ ที่ไม
คาดคิดซึ่งปจจุบันสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และบางเหตุการณก็อยูเหนือการควบคุมและ
การปองกันขององคกร
การที่พนักงานละเลยไมไดใสใจเรื่องความปลอดภัยขอมูลอยางเพียงพอก็เปนอีกสาเหตุ
หนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความไม ป ลอดภั ย ของข อ มู ล ดั ง นั้ น หากผู บ ริ ห ารไม ใ ส ใ จหรื อ ไม ใ ห
ความสําคัญ ก็ยิ่งสงผลกระทบตอความปลอดภัยของขอมูลระบบสารสนเทศขององคกรอยาง
หลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ดั ง นั้ น จึ ง ควรให ค วามรู พ นั ก งานทุ ก คนตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู บ ริ ห าร
ระดับกลาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงผูใชคอมพิวเตอรทุกคนในองคกร เพื่อใหตระหนักและ
เข า ใจถึ ง ภั ย ที่ ส ง ผลกระทบต อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข อ มู ล ภายในองค ก รในป จ จุ บั น
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แนวคิด ทฤษฏี และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
1. กรอบแนวความคิ ด ทฤษฏี และมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
ความไมมั่นคงปลอดภัยเปนเรื่องที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาถึงเหตุการณที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และผลกระทบที่ตามมาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได ดังนั้นการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนควบคุมความมั่นคงปลอดภัย
โดยใชมาตรฐานที่เกี่ยวของดังนี้คือ
1.1 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร หรือการรักษาความลับนั้น มีมา
นานตั้งแตมนุษยเริ่มมีการติดตอสื่อสารกัน โดยคาดหวังวาสิ่งที่ตนเองตองการเปดเผยไดถูก
จํากัดอยูในขอบเขตที่ตนเองตองการ สิ่งสําคัญที่จะตองถูกปกปองคือ สาระของขาวสาร ตอมา
การสื่อสารของมนุษยไดถูกพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลขาวสารจึงตองขยายวงกวางออกไปใหครอบคลุมถึงสื่อกลางที่ใชนั้นดวย เชนการใชหมึก
เขียนชนิดพิเศษที่ตองใชเทคนิคบางประการในการทําใหปรากฏ การใชหีบหรือกลองนิรภัย
การใชรหัส การถอดรหัส ตลอดจนถึงการใชระบบตรวจสอบ และการกําหนดสิทธิของผูใชใน
ระบบคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อกลางในการสื่อสารของมนุษยในปจจุบัน
1.2 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO/IEC 27001 (The
International Organization for Standardization / The International Electrotechnical
Commission 27001)
เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของขอมูล ไดรับการ
พัฒนามาจาก Information Security Management Standard BS7799 ออกโดย British
Standard Institute (BSI) ซึ่งมาตรฐานนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ISO (International
Standard Organization) ที่ถูกกําหนดเพื่อเปนแนวทางการจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล
ภายในองคกร โดยมีการกําหนดแนวทางสําหรับองคกรในดานการปฏิบัติงาน การจัดการเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย เพื่อการสรางความมั่นใจในการเชื่อมโยง
ระหวางองคกร เนื่องจากขอมูลขององคกรถือวาเปนสินทรัพยที่มีความสําคัญ ดังนั้น การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงถือเปนสิ่งที่
สําคัญในการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ISO/IEC 27001
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1.3 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 17799
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ISO/IEC 17799 เปนมาตรฐานดานความ
มั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ที่มี
ความเกี่ยวของกับขอมูลโดยตรง เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งในการบริหารหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
1.4 การศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานมาประยุกตใชงาน สามารถแบง
ออกเปนสวน ๆ ไดดังนี้
1.4.1 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในตางประเทศ
1.4.2 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในประเทศไทย
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3. ขอ มูลที่ใชในการวิจัย เปนการศึก ษางานวิจัยในเรื่องที่เ กี่ยวของ มีรายละเอียด
ดังนี้คือ
3.1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายความมั่นคงปลอดภัยใน
องคกร ISO27001 กรณีศึกษาบริษัท NEC Corporation (Thailand) Ltd. จํากัด
3.2 งานวิจั ยเรื่อ ง การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ยงการรั ก ษาความปลอดภั ยของขอ มู ล
สําหรับองคกรขนาดใหญและขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการเก็บขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในงานศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน)
จํานวนทั้งหมด 120 คน ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 กลุมคณะผูบริหาร จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการขอมูล หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอร หัวหนาฝายประมวลผลขอมูล
หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล และหัวหนาฝายธุรการ
1.2 พนักงานทั้งหมดของบริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) จากจํานวน
พนักงานทั้งสิ้น 114 คน แบงออกเปน 2 กลุมคือ
1.2.1 กลุมพนักงานฝายปฏิบัติการขอมูล ฝายระบบคอมพิวเตอร และฝาย
ศูนยประมวลผลขอมูล จํานวน 48 คน ที่เกี่ยวของตอการนําขอมูลเขา
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ระบบ และการนําระบบการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช
1.2.2 กลุมพนักงานทั่วไปที่เปนผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
66 คน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลทําโดยการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมาทํา
การวิเคราะหโดยใช คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และจะ
นําเสนอขอมูลที่วิเคราะหไดในลักษณะขอมูลเชิงสถิติตัวเลข เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในสารสนเทศ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ISO27001 มีรายละเอียดดังนี้
1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยเพศ ระยะเวลาที่ทํางานในองคกรปจจุบัน ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัด
2. คาเฉลี่ย (Mean) ใชสําหรับวิเคราะหระดับการประเมินประสิทธิผลระบบการควบคุม
ภายในดานสารสนเทศตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO27001 ของบริษัท
บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) ตามขอกําหนด 11 หมวดมาตรฐานของ ISO27001 โดยใช
เกณฑการจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
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ผลการศึกษา
การสรุปคาเฉลี่ยรวม ในการประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศ ตามมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO27001 และตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ร.บ.2550 ของบริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน)
แบบประเมินองคกรตาม ISO/IEC 27001
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่เปนลายลักษณอักษร
โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร
การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร
การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของ
เครือขายสารสนเทศขององคกร
7. การควบคุมการเขาถึง
8. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
9. การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยขององคกร
10. การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร
11. การปฏิบัติตามขอกําหนด
12. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ISO/IEC 27001
13. การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ร.บ.2550

คาเฉลี่ยรวม การแปลผล
3.65
3.78
3.68
3.84
3.78
3.79

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.02
3.87
3.87

ดี
ดี
ดี

3.96
4.00
3.90

ดี
ดี
ดี

4.34

ดีมาก

พบวาประสิทธิผ ลระบบการควบคุ มภายในดานสารสนเทศ ตามมาตรฐานการรั กษา
ความปลอดภั ยของข อ มู ล ISO27001 ของบริษัท บิซิเ นสออนไลน จํากัด (มหาชน) ตาม
ขอกําหนด 11 หมวดของมาตรฐาน ISO27001 แสดงใหเห็นวา การควบคุมภายในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO/IEC 27001 อยูในระดับดี รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ร.บ.2550
และมีการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร อยูในระดับดีมาก
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ผลการศึ ก ษาสรุ ปได ว า บริษัท บิซิเ นสออนไลน จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีก าร
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO27001 ในระดับที่ดี ระดับการ
ประเมินประสิทธิผ ลระบบการควบคุ มภายในด านสารสนเทศ ตามมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล ISO27001 ตามขอกําหนด 11 หมวดของมาตรฐาน โดยแยกพิจารณาตาม
ขอกําหนดแตละหมวด ดังนี้
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล ISO27001
ระดับดีมาก

หมวดตามมาตรฐาน
หมวดที่ 5 : 5.1.2

คิดเปนรอยละ
3.01

หมวดที่ 7 : 7.2.3, 7.3.1, 7.5.3
ระดับดี

หมวดที่ 1 : 1.1.1, 1.1.2
หมวดที่ 2 : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
หมวดที่ 3 : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2
หมวดที่ 4 : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
หมวดที่ 5 : 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6
หมวดที่ 6 : 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2,
6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1,
6.6.1, 6.6.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4,
6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.9.1,
6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3,
6.10.4

94.74
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การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล ISO27001

หมวดตามมาตรฐาน

คิดเปนรอยละ

หมวดที่ 7 : 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.3.2, 7.3.3,
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6,
7.4.7, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6,
7.6.1, 7.6.2, 7.7.1, 7.7.2
หมวดที่ 8 : 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1,
8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6.1
หมวดที่ 9 : 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
หมวดที่ 10 : 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5
หมวดที่ 11 : 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5,
11.1.6, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2
ระดับดีพอใช

หมวดที่ 5 : 5.2.4

2.25

หมวดที่ 6 : 6.10.5, 6.10.6
ขอเสนอแนะ
จากผลการสํารวจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ISO2701
ของบริษัท บิซิเนสออนไลน จํากัด (มหาชน) พบวาระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศ อยู
ในระดับที่ดี มีเพียง 3 เรื่องที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีพอใช แตยังมีขอบกพรองอยูบางคือ
ขอกําหนดที่ 5.2.4 การบํารุงรักษาอุปกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพสมบูรณ
ขอกําหนดที่ 6.10.5 การบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด
ขอกําหนดที่ 6.10.6 การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน
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ดัง นั้นหากบริษั ทต อ งการมีก ารควบคุมภายในเรื่อ งดังกลาวในระดับมากถึงมากที่สุด
บริษัทตองใหความสนใจในเรื่องที่ยังไมไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับที่เพียงพอ ดังนี้คือ
1. ขอกําหนดที่ 5.2.4
การบํารุงรักษาอุปกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพสมบูรณ
บริษัทควรเพิ่มมาตรการเพื่อปองกันการสูญหาย การเกิดความเสียหาย การถูกขโมย
หรื อการถูก เปดเผยโดยไมไ ดรับอนุญ าตของทรัพ ยสินขององคก ร และทํ าใหกิ จกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก โดยควรเพิ่มมาตรการการบํารุงรักษา
อุปกรณ 2 เรื่องคือ
1.1 กระบวนการควบคุมและการเก็บรักษาอุปกรณ
1.1.1 กํากับดูแลเจาหนาที่ใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และวิธีการใชอุปกรณอยางเครงครัด
1.1.2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือคูมือเกี่ยวกับการใชอุปกรณแตละประเภทตาม
ความเหมาะสมและกรณีที่เปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยีที่ซับซอนควรจัดใหมีการอบรมในการใช
อุปกรณเหลานั้นดวย
1.1.3 จัด กิจกรรมเสริมสรางจิต สํานึก ที่ดีแกเจาหนาที่รวมทั้งการใช ดูแ ล
รักษา อุปกรณของบริษัทใหสมประโยชน
1.1.4 สอบทานการจัดทําทะเบียนคุมอุปกรณใหเปนปจจุบัน
1.1.5 จัดใหมีระบบการรายงานการใชอุปกรณประจําป

ชัดเจน

1.2 กระบวนการซอมแซมและการบํารุงรักษาอุปกรณ
1.2.1 กําหนดแผนการซอมบํารุงรักษาประจําปของอุปกรณประเภทตางๆ ให

1.2.2 กําหนดหรือมอบหมายการดูแลรักษาอุปกรณใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูที่ใชอุปกรณที่มีมูลคา หรือจําเปนตองมีการดูแลรักษาเปนพิเศษ
1.2.3 จัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานอุปกรณอยางสม่ําเสมอ
1.2.4 จัดทําทะเบียนประวัติและการซอมบํารุงรักษาอุปกรณใหเปนปจจุบัน
และตรวจสอบทะเบียนการซอมบํารุงกับรายงานการซอมบํารุงของหนวยงานนั้น
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2. ขอกําหนดที่ 6.10.5
การบันทึกเหตุการณขอผิดพลาด
บริษัทควรกําหนดใหมีการบันทึกเหตุการณขอผิดพลาดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
งานสารสนเทศ วิเคราะหขอผิดพลาดเหลานั้น และดําเนินการแกไขตามสมควร โดยปจจุบัน
บริษั ทมีก ารดําเนินการในเรื่อ งดั ง กล าวแล ว แต ยั ง ขาดในส ว นรวบรวมรายงานเหตุ ก ารณ ที่
เกิดขึ้นจาก Incident Event Report Form เพื่อจัดทํารายงานประจําสัปดาห เสนอใหตอผูบริหาร
ทราบ
3. ขอกําหนดที่ 6.10.6

การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรใหตรงกัน

ผูดูแลระบบตองตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในสํานักงานใหตรงกันโดย
อางอิงจากแหลงเวลาที่ถูกตองเพื่อชวยในการตรวจสอบชวงเวลาหากเครื่องคอมพิวเตอรของ
องคกรถูกบุกรุก
วิธีการตั้งเวลาใหตรงตาม กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
1. คลิกขวาที่เวลา ที่มุมขวาลางของหนาจอ Windows
2. คลิกหัวขอ Adjust Date/Time
3. ที่แท็ป Internet Time
4. ใหคลิกเครื่องหมายถูก หนาขอความ "Automatically synchronize with an
internet time server" และ
5. พิมพขอความนี้ในชอง "server" วา time.navy.mi.th
6. คลิกปุม Update Now
7. คลิกปุม Apply และตามดวย OK เพื่อยืนยัน

