แผนแมบทความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(CU IT Security Master Plan)

ฉบับที่ 1 ป 2557-2559

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอรชั่นที่ 2.2
วันที่ทบทวน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เริ่มประกาศใชเอกสารแผนแมบทความปลอดภัยดานสารสนเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

คํานํา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (CU IT Security Master Plan) ฉบับที่ 1 ป 2557-2559 ซึ่งไดมาจากการศึกษาวิเคราะห
สถานภาพปจจุบันดานความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับป 2556 - 2559 ในยุทธศาสตรนี้มุงเนนการบริหารการกํากับ
ดู แ ลที่ ดี (IT
Governance) และความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติวาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
(ISO/IEC 27001) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและแผนงาน
ที่มีความเหมาะสมและสรางความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนการ
ยกระดับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหไดตามมาตรฐานสากลโดยมี
วัตถุประสงค เพี่อใหใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
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บทที่ 1 บททั่วไป
1.1 เปาหมาย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีเปาหมายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยยุคดิจิตอล (Digital University) โดย
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อจะสนับสนุนงานดานการเรียน การสอน งานวิจัย การบริการ
วิชาการและงานบริหารดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

1.2 พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการเพื่อกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลก (World Class
National University)
2) พัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองผูใชงาน
3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหสามารถตอบสนองความ
ตองการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเขาดวยกัน เพื่อ
สงเสริมการใชสารสนเทศในการตัดสินใจและการสรางองคความรู
5) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหพรอมรองรับการใชงานระบบสารสนเทศ ทั้งในดานเสถียรภาพ คุณภาพ
และความหลากหลายในการเขาถึง
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ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานขององคกร ป 2556-2559
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2556-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ดังรูป

ภาพที่ 1 ยุทธศาสตรงาน IT เพื่อสนับสนุนภารกิจงาน 6 ดานของมหาวิทยาลัย
หนึ่งในยุทธศาสตรคือยุทธศาสตรดานการกํากับดูแลที่ดีและมีนโยบายการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากในปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยีมี
ความรวดเร็วมากและเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใชอยางกวางขวางในกิจกรรมตางๆ นํามาซึ่งความเสี่ยงตอ
การเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เชน การโจรกรรมหรือดัดแปลงขอมูล การแพรไวรัสคอมพิวเตอร การ
บุกรุกโจมตีเครือขาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และควรมีแผนแมบทการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สําหรับสวนกลาง สวนงานตางๆ ตลอดจนผูใชงานระบบและเครือขายทั่วไป เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
มีกระบวนการขั้นตอนอยางเปนระบบ จึงไดมีการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น (CU IT Security Master Plan)
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บทที่ 2 การวิเคราะหสถานภาพความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
บทวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ปจจุบันสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินการในสวนการรักษาความปลอดภัย แบงเปน 6
สวน ไดแก
1. การรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย ณ Gateway และอุปกรณเครือขายหลัก
ดําเนินการโดย
1.1 ติดตั้งระบบ Firewall ณ Gateway ของมหาวิทยาลัยเพื่อปองกันการบุกรุก โจมตีระบบเครือขาย
และระบบคอมพิวเตอรจากภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 ติดตั้งระบบ IPS (Intrusion Prevention System) ณ Gateway ของมหาวิทยาลัยเพื่อปองกันการ
โจมตีในระดับ service จากภายนอก รวมทั้งปองกันการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเปน
ฐานในการโจมตีผูอื่น
1.3 ติดตั้งระบบ Bandwidth Shaping ณ Gateway ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดความสําคัญและควบคุม
ปริมาณการใชงานบริการตางๆ ผานระบบเครือขาย
1.4 สราง Access Control List เพื่อควบคุมบริการที่มีความเสี่ยงหรืออาจถูกใชเปนเครื่องมือในการ
โจมตี ร ะบบคอมพิ ว เตอร ณ จุดเชื่ อมตอระหวางอุ ป กรณห ลั กของมหาวิทยาลั ย ไปยังคณะ และ
หนวยงานตางๆ
โครงสรางการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย แสดงดังในภาพที่ 2
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Internet

IPS

Router with Firewall

Service Control &
Bandwidth Shaping

Data Center/
Server Farm

CUNET

Core Switch
with Firewall

IPS

ภาพที่ 2 โครงสรางการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย
2. การรักษาความปลอดภัยระบบเครื่องแมขาย และระบบงานใหบริการตางๆ
2.1 ติดตั้งระบบ Firewall ปองกันระบบเครือขาย สําหรับเครื่องแมขายระบบงานตางๆ
2.2 ติดตั้งระบบ IPS ระหวางอุปกรณเครือขายหลักไปยัง หอง Data Center เพื่อปองกันการโจมตี
บุกรุก เครื่องแมขายระบบงานตางๆ
2.3 ติดตั้งระบบ Antivirus บนเครื่องแมขายระบบ File sharing เพื่อปองกันและจัดการ malware หรือ
virus ที่แอบแฝงมากับแฟมขอมูลใชงานรูปแบบตางๆ
2.4 ติ ด ตั้ ง ระบบ VPN เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความปลอดภั ย และจํ า กั ด การเข า ถึ ง ระบบงานสํ า คั ญ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ ERP
2.5 ติดตั้งระบบ Mail Gateway เพื่อตรวจจับและกําจัดไวรัส ที่ติดมากับ e-mail รวมทั้งกรอง e-mail
ที่สงมาจากแหลงที่เปนอันตรายและ e-mail ขยะที่สงมาจากแหลงตางๆ
3. การรักษาความปลอดภัยระดับบุคคล
3.1 จัดหาระบบ Enterprise Antivirus เพื่อให สวนงาน/คณะ/หนวยงาน/ผูใช นําไปติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อปองกัน malware หรือ virus ที่สามารถแพรกระจายผานแฟมขอมูลและ
ระบบเครือขาย ดังแสดงในภาพที่ 3 ระบบ Enterprise Antivirus ของมหาวิทยาลัย
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3.2 จัดหาซอฟตแวรถูกตองตามลิขสิทธิ์ อาทิ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Microsoft
Office, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เปนตน เพื่อปองกันการนํา
ซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ที่มี malware หรือ virus แฝงมาแพรกระจายในมหาวิทยาลัย
Management Server
Local Virus Pattern &
Database

CUNET

Client with Antivirus Components
- Antivirus
- Damage Cleanup Services
- Anti-spyware
- Firewall
- Web Reputation
- Behavior Monitoring

ภาพที่ 3 ระบบ Enterprise Antivirus ของมหาวิทยาลัย
4. การรักษาความปลอดภัยระดับกายภาพ
4.1 ติดตั้งระบบ CCTV เพื่อเฝาระวังและบันทึกเหตุการณ ตางๆ ณ หอง Data Center
4.2 ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมและจํากัดสิทธิ การเขาถึงระบบเครื่องแมขาย ณ หอง
Data Center
4.3 ควบคุมการเขาถึงอุปกรณเครือขายที่ติดตั้งอยู ณ อาคารตางๆ โดยติดตั้งอยูในตูอุปกรณที่สามารถปด
ล็อคได
5. การปฏิบัติตาม พรบ.วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2555
5.1 จัดหาระบบ Log Server กลาง เพื่อเก็บขอมูลการใชงาน (log) ของระบบตางๆ ตาม พรบ.
5.2 จัดทําระบบระบุและแสดงตัวตนของผูใชงาน เพื่อใหผูใชงานแสดงตนกอนเขาใชงานระบบเครือขายสู
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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6. การประสานงานและใหคําแนะนําการแกไขปญหา
6.1 ประสานงานไปยังคณะหรือหนวยงานกรณีไดรับแจงเหตุผิดปกติของการใชงานระบบเครือขายและ
ระบบเครื่องแมขาย อาทิ การถูกใชเปนฐานไปโจมตีผูอื่น โดยใหคําแนะนําและรวมมือในการแกไข
ปญหา
บทวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของระบบเครือขายสารสนเทศ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
- ไดรับการสนับสนุนการดําเนินการและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
- มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
- เริ่มมีการลงทุนระบบและเครื่องมือในสวนของ IT Security
- มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกระจายศูนย ทําใหสามารถพัฒนาและจัดทํา
IT Security ใหเหมาะสมกับศาสตรและลักษณะของแตละหนวยงานได
- มีสมาชิกเครือขายวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหความชวยเหลือ
กัน
จุดออน (Weaknesses)
- ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
มาตรฐานขั้นตอน ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งของผูใชงาน
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรผูใหบริการ
- ขาดกระบวนการทํ า งานที่ มีป ระสิท ธิภ าพของบุ คลากรกั บ อุป กรณ และ solution ดา น IT
Security ที่ไดลงทุนไป เชน การ set up IPS ในระดับ service, การ monitor แบบ day to
day ของ IPS, network monitoring, web gateway, mail gateway รวมทั้งขาดการดูแล
อยางสม่ําเสมอของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เชน การ update patch หรือ firmware ของ
โปรแกรมตางๆ รวมถึง Antivirus software เปนตน และขาดการจัดทํา report อยางสม่ําเสมอ
จากอุปกรณเหลานี้เพื่อการปองกันและแกไขปญหา
- ไมมีแผนงานการตรวจสอบชองโหวดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจํา
- ยังไมมีการดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศตามความสําคัญของ
ระบบงานในแตละระดับ เชน การมีระบบ Backup Site มีการซอมปฏิบัติการแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP (Business Continuity Plan) และมีแผนเตรียมรับสถานการณ
ฉุกเฉินดานความปลอดภัยสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan) เปนประจําทุกป
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- ขาดบุคลากรสวนกลางที่รับผิดชอบดูแลดานงานความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
เพื่อแนะนําแกไขปญหาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเผยแพรขาวสารความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรทราบ
- ขาดการประสานงานด า นความปลอดภัย ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีประสิทธิภ าพระหวาง
หนวยงานในแตละระบบงาน ทําใหการบริหารจัดการและการดูแลงาน Security ยังไมทั่วถึง
- ขาดการใหและเผยแพรความรูแกบุคลากรเรื่องความปลอดภัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
เว็บไซตและเว็บบอรดที่ใหขอมูลทางความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกอบรมความรู
ดาน Security และสัมมนาใหแกบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
- มีกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น และกําหนดบทลงโทษไวอยางชัดเจน เชน พรบ.
วา ดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร สงผลใหมหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับประเด็น
ดังกลาวมากขึ้น
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งมีการผนวก
ความสามารถความปลอดภัย ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพิ่มเขามา ทําใหส ามารถเลือกใช
เทคโนโลยีใหมเหลานี้มาปดชองโหวเดิมได
- มีหนวยงานของภาครัฐ และเอกชน เปนแหลงขอมูล ขาวสารความปลอดภัย ดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สงเสริมการเผยแพรขาวสารดาน ICT Security
- มีมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เชน ISO/IEC 27001 เพื่อให
มหาวิทยาลัยนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติได
อุปสรรค (Threats)
- ภัยคุกคามและอาชญากรรมทางดาน IT เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความซ้ําซอนและหลากหลายขึ้นทําให
มหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะถูกโจมตีสูงขึ้น
- เทคโนโลยีความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการ
ปรับตัวของมหาวิทยาลัยและทําใหมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการปรับเปลี่ยนอุปกรณและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรมากขึ้ น เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของข อ มู ล และระบบการให บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยมีจํานวนนอย
- มีกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น และกําหนดบทลงโทษไวอยางชัดเจน เชน พรบ.
วา ดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร กอใหเกิดความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมากขึ้นตอการกระทํา
ผิดกฎหมาย เนื่องจากผูใชบริการในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
กลยุทธไปขางหนา
- การที่มีกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษที่ชัดเจน ทําใหสามารถวางนโยบายดาน
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและนําไปสูการปฏิบัติไดมากขึ้นสะดวกขึ้น ตามมาตรฐาน
และกรอบของกฎหมาย
- การมีมาตรฐานสากล เชน ISO/IEC 27001 ทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญของการควบคุมและ
ดูแลความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานความ
ปลอดภัย
- การมีแหลงความรูจากภายนอกและมาตรฐานสากล ทําใหบุคลากรดาน IT Security มีโอกาส
ศึกษาหาความรูและนําความรูมาประยุกตใชงานและเผยแพรไดมากขึ้น รวมถึงสามารถติดตาม
เรียนรูระบบและเครื่องมือในการบริหารความปลอดภัยที่ดีดวยเทคโนโลยีใหมๆ
- กํ า หนดที ม งานและกระบวนการทํ า งานกั บ ระบบคอยเฝ า ระวั ง เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและ
ประสานงานดาน IT Security และเตือนภัยแกบุคลากรรวมทั้งการบริหารจัดการระบบและ
อุปกรณดานความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ
- วางนโยบาย มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ที่ชั ดเจน จะช วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผลให
มหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเพื่อปองกันระบบ
- วางมาตรการควบคุมการใชงานทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดภัยคุกคามและอาชญากรรมคอมพิวเตอรใหมๆที่เกิดขึ้น
- เพิ่มจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 3 เปาหมายและยุทธศาสตรความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 วิสัยทัศนความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุงมั่น พัฒ นาระบบสารสนเทศใหมีความมั่น คงปลอดภัยสําหรับการใหบ ริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานด านตา งๆของมหาวิ ทยาลั ย พร อมทั้งปลูกจิตสํานึกการรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรภายในป 2559

3.2 พันธกิจความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2) ปลูกจิตสํานึกใหผูใชงานตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สรางกระบวนการและมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สรางความรวมมือระหวางสวนงานและคณะตางๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3.3 เปาหมายโดยรวมของความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีการบริหารจัดการดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีตามแนวมาตรฐาน
2) มีระบบเครือขายที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย
3) พัฒนาความรูความสามารถดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

3.4 ยุทธศาสตรความปลอดภัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการทํางานดานการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1
กําหนดใหมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 10 ดาน โดยการจัดทําเอกสาร
ชุดนโยบายดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงนโยบาย
และขอปฏิบัติ เพื่อปกปองระบบและขอมูลที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน ลดปจจัยเสี่ยง รวมถึงเปนการ
พัฒนาบุคลากรและนิสิตใหสามารถปฏิบัติงานและใชงานไดสอดคลองกับหลักการรักษาความปลอดภัยตาม
แนวทางและมาตรฐานสากลภายในป 2559 โดยมีเอกสาร จํานวน 10 ฉบับ ประกอบดวย
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1.

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพของ
หองควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร การควบคุมการเขาออก การกําหนดสิทธิผูผานเขาออกและ
ความปลอดภัยทางกายภาพของเครือขายสื่อสัญญาณภายในมหาวิทยาลัย

2.

นโยบายการจัดเตรียมระบบเครือขายคอมพิวเตอร ครอบคลุมมาตรการและแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณเครือขายและคอมพิวเตอร (Hardware) ระบบปฏิบัติการและระบบงานตางๆ (Software)
เพื่อเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3.

นโยบายการจําแนกและการบริหารขอมูล ครอบคลุมการกําหนดมาตรฐานในการจัดระดับชั้นความลับ
ของขอมูลและวิธีการจัดการขอมูล เพื่อใหมีหลักปฏิบัติที่ใชในการจัดการกับขอมูลอยางถูกตองเหมาะสม

4.

นโยบายการสํารองขอมูลและกูคืน ครอบคลุมทั้งในคอมพิวเตอรแมขายและคอมพิวเตอรสวนบุคคล
เพื่อใหมีชุดขอมูลสํารองกรณีเกิดความเสียหายกับขอมูลและสามารถกูกลับคืนมาไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.

นโยบายการบริหารความเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมการบริหารความเปลี่ยนแปลงในระดับการปรับปรุง
(Patch/Upgrade) และระดับการเปลี่ยนแปลง (Change) ระบบงานหรือระบบปฏิบัติการ เพื่อใหมีขอ
ปฏิบัติกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดใหบริการ

6.

นโยบายการบริ ห ารระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ครอบคลุ ม การบริ ห ารระบบเครื อ ข า ยทั้ ง ระบบ
ข อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ดการไอพี แอดเดรส การเขาถึงระบบจากระยะไกล การตรวจสอบระบบ
การซอมบํารุง และการดําเนินการเมื่อระบบขัดของ

7.

นโยบายการเข า ถึ ง ข อ มูล และระบบสารสนเทศ ครอบคลุ ม การบริ ห ารบัญ ชี ร ายชื่ อ ผูใ ช ง านระบบ
การกําหนดรหัสผาน การกําหนดสิทธิเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต

8.

นโยบายการใชอุปกรณไอทีสวนบุคคล ครอบคลุมการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรพกพา
และ สมารทโฟน (Notebook, Tablet, Mobile computing and IT gadgets) โดยกําหนด
แนวทางการใชงาน ขอกําหนดที่ผูใชงานตองดําเนินการ เชน การติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส

9.

นโยบายการใช ง านเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละระบบสารสนเทศ ครอบคลุ ม สิ่ ง ที่ ผู ใ ช เ ครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรตองปฏิบัติตาม

10. นโยบายการดําเนินงานตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) และรับเหตุการณฉุกเฉิน
(Disaster)
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ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 2
สร างเกราะปองกัน การโจมตีร ะบบคอมพิว เตอร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในป 2559 โดย
1.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพความปลอดภัย ของระบบ

มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณดาน IT Security เขาไปในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

Internet

IPS

Router with Firewall

Service Control &
Bandwidth Shaping

Data Center/
Server Farm

CUNET

Core Switch
with Firewall

IPS

ภาพที่ 4 โครงสรางการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย
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2.

มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม Software Antivirus (Campus License) เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย

Management Server
Local Virus Pattern &
Database

CUNET

Client with Antivirus Components
- Antivirus
- Damage Cleanup Services
- Anti-spyware
- Firewall
- Web Reputation
- Behavior Monitoring

ภาพที่ 5 ระบบ Enterprise Antivirus ของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางทักษะใหนิสิต และบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ลดความเสี่ยง
เปาหมายของยุทธศาสตรที่ 3
1.

สรางจิตสํานึกใหนิสิต และบุคลากรตระหนักถึงหนาที่ที่ตองปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยสารสนเทศ
ภายในป 2559 โดยจัดทําหลักสูตรการเรียน Online ดาน IT Security

2.

เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพรอมรับมือกับภัยคุกคามใหมๆอยางมีประสิทธิภาพ ภายในป 2559

ความสัมพันธของยุทธศาสตร
Users : ยกระดับความพึงพอใจของผูใชงานดวยบริการดานความปลอดภัย
Internal Processes
ยุทธศาสตรที่ 1
กํ า หนดนโยบายด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
เ ป น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการทํางานและสรางแนวทางปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย
ระบบเครื อ ข า ยที่ มี เ สถี ย รภาพและ
ปลอดภัย

Learning and Growth
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางบุคลากรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ภาพที่ 6 ความสั
นธของยุทธศาสตร
ดานความปลอดภั
ยดมาพันเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(มีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยาง)
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เปาหมายและแผนงานที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร
ซึ่งไดจัดทําเปาหมายและแผนงานขึ้นและมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/การจัดกลุม/
ลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ โดยคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน จํานวนบุคลากร เวลา งบประมาณ
ประกอบการพิ จ ารณาเป น หลั ก เกณฑ ก ารแบ ง กลุ ม ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให ท ราบว า แผนงาน/โครงการใด
ควรจะดําเนินการกอนหรือหลังโดยมีหลักเกณฑที่นํามาใชในการพิจารณาเพื่อจัดลําดับความสําคัญคือ
วัตถุประสงคของแผนงาน แบงระดับไดดังนี้
ระดับสูง (3) = การปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดดานความปลอดภัย
ปานกลาง (2) = ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือกระทบการดําเนินงาน
ต่ํา

(1) = เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
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(2)

1.2 การประเมินการรับรู้
และปฏิบัติตามนโยบาย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(3)

บุคลากรและ
นิสิตของ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1.1 จัดทำ�/ทบทวน/
IT Steering
ปรับปรุง นโยบายและ Committee
ขั้นตอนปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระดับการรับรู้และ
การปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อ
กำ�หนด

จำ�นวนครั้งในการ
ทบทวน/ปรับปรุง
นโยบาย มาตรฐาน
และขั้นตอนปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

จัดทำ�แบบแผน
ประเมินการรับ
รู้นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

จัดทำ�แผนความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและขั้น
ตอนปฎิบัติ

2557

มีบุคลากรและ
นิสิตรับรู้และ
ปฏิบัติตามอย่าง
น้อย 40% ของ
กลุ่มตัวอย่าง

มีการทบทวน/
ปรับปรุงมาตรา
ฐานและขั้นตอน
ปฏิบัติอย่างน้อยปี
ละ1ครั้ง

2558

2559

มีบุคลากรและ
นิสิตรับรู้และ
ปฏิบัติตามอย่าง
น้อย 50% ของ
กลุ่มตัวอย่าง

มีการทบทวน/
ปรับปรุงมาตรา
ฐานและขั้นตอน
ปฏิบัติอย่างน้อยปี
ละ1ครั้ง

เป้าหมาย
เริ่ม สิ้นสุด

สาระสำ�คัญ

มีบุคลากรและ
นิสิตรับรู้และ
ปฏิบัติตามอย่าง
น้อย 75% ของ
กลุ่มตัวอย่าง

2557 2560 จัดกิจกรรมและหลักสูตรเผย
แพร่นโยบาย IT Security
และและจัดทำ�การประเมิน
ผลการรับรู้และปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ
การรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ

มีการทบทวน/
2557 2560 มีนโยบาย มาตรฐานและขั้น
ปรับปรุงมาตรา
ตอนปฏิบัติที่เป็นมาตราฐาน
ฐานและขั้นตอน
และทันกับสถานการณ์
ปฏิบัติอย่างน้อยปี
ละ1ครั้ง

2560

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการทำ�งานด้านรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตราฐาน

แผนงาน/โครงการ
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จั ด ทำ � /ปรั บ ปรุ ง
และซ้ อ มแผนการ
ดำ � เ นิ น ง า น ง า น
อย่างต่อเนื่อง

สบท. และ
2.2 แผนรองรับการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

(2)

(2)

จำ � นวนระบบที่ ไ ด้
รั บ การตรวจสอบ
ค ว า ม ต้ า น ท า น
(Penetration
Test)

ตัวชี้วัด

สบท. และ
หน่วยงาน
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

2.1 การประเมินระบบ
สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

มี ก ารจั ด ทำ � แผน
รองรั บ การดำ � เนิ น
งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
BCP

-

2557

2559

2560

เริ่ม สิ้นสุด

ระยะเวลา
สาระสำ�คัญ

ซ้อมตามแผนและ
ปรั บ ปรุ ง ทบทวน
อย่างน้อย ปีละ 1
ครั้ง

ซ้อมตามแผนและ
ปรั บ ปรุ ง ทบทวน
อย่างน้อย ปีละ 1
ครั้ง

ซ้อมตามแผนและ 2557 2560 เป็ น การเตรี ย มการรองรั บ
ปรั บ ปรุ ง ทบทวน
เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ แ ละเหตุ
อย่างน้อย ปีละ 1
ไม่คาดคิด เพื่อลดผลกระทบ
ครั้ง
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
กระทบการดำ�เนินงาน และ
สามารถกู้ คื น ระบบได้ ต าม
ระยะเวลาที่กำ�หนด

ทำ� Penetration ทำ� Penetration ทำ� Penetration 2557 2560 ประเมิ น ระบบสารสนเทศ
Test 1 ระบบ
Test 1 ระบบ
Test 2 ระบบ
เพื่ อ ทดสอบความต้ า นทาน
ของระบบต่ อ การถู ก โจมตี
ผ่านช่องทางต่างๆ

2558

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Page | 20

(2)

ร้ อ ยละของระบบ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินและมีการ
ป้องกันรักษาความ
ปลอดภัย

2.5 แผนติดตั้งระบบ
ป้องกันของเครือข่าย
และระบบงานต่างๆ

สบท.

ร้ อ ยละของเครื่ อ ง
ลูกข่ายที่ได้รับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสมํ่าเสมอ

ระบบ IPS, Firewall
และ Mail Gateway
ทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

2.4 ตรวจสอบและติดตั้ง สบท. และ
Software Antivirus
หน่วยงาน
เครื่องลูกข่าย
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
(3)

(3)

2.3 บริหารจัดการระบบ สบท.
IPS, Firewall และ Mail
Gateway ให้ท�ำ งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบจำ � นวน
ระบบงานและ
ความปลอดภัยของ
ระบบงานว่ามีหรือ
ไม่

ระบบงานที่ ไ ด้ รั บ
การประเมินและมี
การป้ อ งกั น รั ก ษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อย่างน้อย 90%

เครื่องลูกข่าย
ทั้งจุฬาฯ ที่ติดตั้ง
Antivirus ได้รับ
การ update
อย่างน้อย 99%

หมายเหตุ
วิกฤตแต่ละครั้ง
แก้ไขไม่เกิน 24
ชั่วโมง

หมายเหตุ
วิกฤตแต่ละครั้ง
แก้ไขไม่เกิน 24
ชั่วโมง
เครื่ อ งลู ก ข่ า ยใน
ส่ ว นกลางที่ ติ ด ตั้ ง
Antivirus ได้รบั การ
update อย่างน้อย
80%

ระบบ IPS, Firewall
และ Mail Gateway
ให้ทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 99%

2558

ระบบ IPS, Firewall
และ Mail Gateway
ให้ทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 99%

2557

2559

ระบบงานที่ ไ ด้ รั บ
การประเมินและมี
การป้ อ งกั น รั ก ษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อย่างน้อย 95%

เครื่องลูกข่าย
ทั้งจุฬาฯ ที่ติดตั้ง
Antivirus ได้รับ
การ update
อย่างน้อย 99%

หมายเหตุ
วิกฤตแต่ละครั้ง
แก้ไขไม่เกิน 24
ชั่วโมง

ระบบ IPS, Firewall
และ Mail Gateway
ให้ทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 99%

เป้าหมาย
เริ่ม สิ้นสุด

สาระสำ�คัญ

2557 2560 ตรวจสอบ ติดตั้ง upgrade
Antivirus ของเครื่องลูกข่าย
และ upgrade เป็น Campus
License
ระบบงานที่ ไ ด้ รั บ 2557 2560 ระบบงานต่างๆ มีการป้องกัน
การประเมินและมี
รั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า ง
การป้ อ งกั น รั ก ษา
เหมาะสม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อย่างน้อย 100%

เครื่องลูกข่าย
ทั้งจุฬาฯ ที่ติดตั้ง
Antivirus ได้รับ
การ update
อย่างน้อย 99%

ระบบ IPS, Firewall 2557 2560 1. มีการทำ� MA อย่างต่อเนือ่ ง
และ Mail Gateway
2. มีการทบทวนนโยบายการ
ให้ทำ�งานอย่างมี
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 99%
3. มีการปรับปรุงข้อมูล
รูปแบบการโจมตีอย่าง
หมายเหตุ
สมํ่าเสมอ
วิกฤตแต่ละครั้ง
แก้ไขไม่เกิน 24
ชั่วโมง

2560

ระยะเวลา
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(1)

3.2 แผนฝึกอบรมด้าน
IT Security

(2)

3.1 โครงการสร้าง
จิตสำ�นึกแก่นิสิต

แผนงาน/โครงการ

สบท.

สบท.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2557

2558
จำ�นวนนิสิตที่ได้
permanent
password
30,000 คน

2559
จำ�นวนนิสิตที่ได้
permanent
password
40,000 คน

2560

สาระสำ�คัญ

2557 2560 สร้างหลักสูตร IT security
online เพื่อให้นิสิตตระหนัก
ถึงการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย

เริ่ม สิ้นสุด

ระยะเวลา

จำ � นวนบุ ค ลากร มี ผู้ เชี่ ย วชาญเพิ่ ม มี ผู้ เชี่ ย วชาญเพิ่ ม มี ผู้ เชี่ ย วชาญเพิ่ ม มี ผู้ เชี่ ย วชาญเพิ่ ม 2557 2560 เพิ่มจำ�นวนบุคลากร
ด้านไอที เข้าอบรม ขึ้นปีละ 1 คน
ขึ้นปีละ 1 คน
ขึ้นปีละ 1 คน
ขึ้นปีละ 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security
เ ป็ น ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ
ของจุฬาฯ
ด้าน IT Security

จำ�นวนบุคลากร จัดทำ�หลักสูตรด้าน มี บุ ค ลากรจุ ฬ าฯ มี บุ ค ลากรจุ ฬ าฯ มี บุ ค ลากรจุ ฬ าฯ 2557 2560 สร้างหลักสูตร IT Security
จุฬาฯ เข้าร่วมอบรม IT Security
เข้าร่วมอบรมอย่าง เข้าร่วมอบรมอย่าง เข้าร่วมอบรมอย่าง
online เพื่อพัฒนาศักยภาพ
IT Security
online
น้อย 50%
น้อย 75%
น้อย 100%
บุคลากรด้าน IT Security
online

จำ�นวนนิสิตที่ได้รับ จั ด ทำ � ห ลั ก สู ต ร จำ�นวนนิสิตที่ได้
permanent
ด้าน IT Security permanent
password
online
password
10,000 คน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรเพื่อมุ่งสุ่ความเป็นเลิศความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 4 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
4.1 การจัดทํา/ปรับปรุงแผนแมบทความปลอดภัย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) คณะกรรมการ IT Steering Committee มอบนโยบายและกรอบแนวทางการจัดทํา ปรับปรุง และ
อนุมัติแผนแมบทความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมีหนาที่นํานโยบาย ไปจัดทําขอ
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 การติดตามประเมินผล
ใหมีการติดตามประเมินผลดานความปลอดภัยเปนประจําทุกเดือน โดยนําหลักการ PDCA (Plan, Do,
Check, Act) มาใชวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข โดยมีการนําเสนอผลการตรวจสอบ
ปรับปรุงและแกไขระบบความปลอดภัยตอคณะกรรมการ IT Steering Committee เปนประจําทุกป
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