การตรวจสอบการบริหาร
การระบุตัวตนและการเข้าถึง
พิมพ์ครั้งที่ 2

เกี่ยวกับ IPPF
กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิช าชี พตรวจสอบภายใน
ที่ เ ป็ น ส า ก ล ( International Professional Practices
Framework® หรือ IPPF® ) เป็ นกรอบแนวคิดที่จัดระเบี ย บ
แนวทางปฏิบตั ิท่ีเชื่อถือได้ซ่งึ ประกาศใช้โดย IIA สาหรับ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในทั่วโลก
แนวทางภาคบัง คับ (Mandatory Guidance) ได้รับ
การพัฒนาตามกระบวนการสอบทานมาเป็ นอย่างดี
ตามที่ ไ ด้ถู ก ก าหนดไว้ ซ่ึ ง รวมถึ ง ช่ ว งที่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเพื่ อ ที่ ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย จะได้ใ ห้ข้อ มูล
ความคิ ด เห็ น ได้ องค์ป ระกอบภาคบัง คั บ ของ IPPF
ประกอบไป:
◼

หลักการพืน้ ฐานที่สาคัญ (Core principles) สาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

◼

คาจากัดความ (Definition) ของการตรวจสอบภายใน

◼

ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)

◼

มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standards)

แนวทางที่ แ นะน าจะประกอบไปด้ว ย แนวทางการน ามาตรฐานไปใช้ป ฏิ บัติ (Implementation
Guidance) และแนวทางเสริม (Supplemental Guidance) แนวทางการนามาตรฐานไปใช้ปฏิบัติ
ได้รบั การออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผตู้ รวจสอบภายในเข้าใจว่าจะนาเอาข้อกาหนดต่างๆ ในแนวทางภาค
บังคับไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อกาหนดเหล่านัน้ ได้อย่างไร

เกี่ยวกับแนวทางเสริม (Supplemental Guidance)
แนวทางเสริมจะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม คาแนะนา และวิธีปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศสาหรับการปฏิบตั ิงานให้บริการ
ตรวจสอบภายใน เอกสารนีจ้ ะช่วยสนับสนุน มาตรฐาน โดยได้ระบุประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อ และ
ประเด็นของแต่ละธุรกิจเฉพาะอย่าง โดยให้รายละเอียดมากกว่าแนวทางการนามาตรฐานไปใช้ปฏิบตั ิ
และได้รบั การรับรองโดย IIA โดยผ่านกระบวนการการทบทวนและการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการมาแล้ว
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แนวปฏิบัติ (Practice Guides)
แนวปฏิบตั ิเป็ นรู ปแบบหนึ่งของแนวทางเสริม ซึ่งจะให้วิถีทางโดยละเอียด กระบวนการแต่ละขัน้ ตอน
พร้อมทัง้ ตัวอย่างที่จะช่วยสนับสนุนผูต้ รวจสอบภายในทุกคน บางแนวปฏิบตั ิจะเน้นไปที่:
▪ การให้บริการทางการเงิน
▪ ภาครัฐ
▪ เทคโนโลยีสารสนเทศ (GTAG®)
สาหรับภาพรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของแนวปฏิบตั ิท่จี ดั ทาโดย IIA โปรดดูได้ท่ี
www.globaliia.org/standards-guidance.
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เกี่ยวกับ GTAGs
ภายในแนวทางเสริมของ IPPF แนวการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล (GTAGs) ให้ความรู แ้ ก่
ผูต้ รวจสอบภายในในการให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ
การควบคุม ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ขององค์ก รและความปลอดภัย ของสารสนเทศ (IS)
มาตรฐานซึ่งเป็ นที่มาของ GTAGs มีดงั ต่อไปนี ้
▪

▪
▪

▪

1210.A3 – ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความรูเ้ พียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการควบคุมหลัก
ของ เทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้ง เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ ให้
ปฏิบัติงานที่ไ ด้รับมอบหมายได้ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผูต้ รวจสอบภายในทุกคนที่จาเป็ น ต้อง
มี ค วามเชี่ ย วชาญเที ย บเท่ า กั บ ผู้ต รวจสอบภายในที่ รับ ผิ ด ชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง
2110.A2 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินว่าการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ องค์กรสนับสนุนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
2130.A1 – หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของวิธีการ
ควบคุม ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มี อยู่ในการกากับดูแล การปฏิบัติง าน และระบบ
สารสนเทศขององค์กร เกี่ยวกับ:
o การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
o ความเชื่อถือได้และความถูกต้องของสารสนเทศทางการเงินและการปฏิบตั ิงาน
o ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานและโครงการต่างๆ
(Programs)
o ความปลอดภัยของสินทรัพย์และ
o การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฎิบตั ิงาน
(Procedures) และ สัญญา
2220.A1 – ขอบเขตของงานที่ไ ด้รับมอบหมายต้องรวมถึง การคานึง ถึง สิ่ง ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ ระบบงาน การบันทึกข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินที่จับต้องได้รวมทัง้ ทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของกลุม่ บุคคลที่สาม
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บทสรุ ปสำหรับผู้บริหำร
การบริห ารการระบุ ตัว ตนและการเข้า ถึ ง (IAM) จะครอบคลุม นโยบาย กระบวนการ และเครื่ อ งมื อ
เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้อย่างเหมาะสม วิธีการควบคุม
IAM จาเป็ นต้องมีอยู่ในทุกที่ ที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ซ่งึ กาหนดให้มีการอนุญาตสิทธิท่ีแตกต่าง
กั น หรื อ ความสามารถในการติ ด ตามการกระท าต่ า งๆ ที่ ไ ด้ท าไป กระบวนการ IAM อาจต้อ งมี
การประสานงานระหว่างบุคลากรและระบบต่างๆ ในฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หน่วยธุรกิจอื่นๆ และไอที
โดยพืน้ ฐานแล้ว IAM ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทางการควบคุม 3 ประการ:
1. อัตลักษณ์/ตัวตน (Identity) – คุณเป็ นใคร? ตัวระบุตัวตน (identifiers) ที่เป็ นดิจิทลั (IDs) อาจถูก
สร้างขึน้ สาหรับบุคคล กลุ่ม และกระบวนการที่กาหนดโดยระบบ แต่ละ ID ควรสามารถตรวจสอบ
ย้อ นกลับ ได้ห รื อ มี พ นัก งานเพี ย งคนเดี ย วเป็ น เจ้า ของเพื่ อ ให้ ม่ ัน ใจได้ใ นเรื่ อ งความรับ ผิ ด ชอบ
(accountability)
2. การอนุมัติ (Authorization) – คุณสามารถทาอะไรในระบบนีไ้ ด้บา้ ง? วัตถุประสงค์นีก้ าหนดให้ตอ้ งมี
การประสานงานระหว่ า งผู้ ดู แ ลระบบ (โดยปกติ คื อ ไอที ) หน่ ว ยธุ ร กิ จ หลัก ที่ ไ ด้รับ ประโยชน์
(มักเรียกว่าเจ้ำของธุรกิจ) รวมทัง้ ผูใ้ ช้ขนั้ ปลายและหัวหน้างาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดสิทธิ
ที่เหมาะสมสาหรับหน้าที่ในงานต่างๆ และทาให้แน่ใจได้ว่าแต่ละ ID ที่กาลังขอสิทธิกำรเข้ำถึงได้รบั
การตอบสนองที่ เ หมาะสม กระบวนการอนุ มั ติ ซ ้า และปิ ดการใช้ง านบัญ ชี ผู้ใ ช้อ าจต้อ งมี ก าร
ประสานงานระหว่างฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หน่วยธุรกิจ และไอที
3. การยืนยันตั ว ตน (Authentication) – คุณ ใช่ ค นที่คุ ณ อ้า งว่ า เป็ น หรื อ ไม่ ? กลไกการควบคุม เช่ น
รหัส ผ่ า น รหัส เข้า ใช้ช่ ัว คราว หรื อ ข้อ มูล ไบโอเมตริก ซ์อ าจถูก ใช้เพื่ อ ยื น ยัน ตัว ตนของบุค คลหรือ
กระบวนการที่กาลังพยายามเข้าถึงสิทธิท่กี ี่ยวข้องกับ ID หนึ่ง ปัจจัยการยืนยันตัวตนมักถูกกาหนดให้
เป็ นสิ่งที่คณ
ุ รู ้ (เช่น รหัสผ่าน) สิ่งที่คณ
ุ มี (เช่น โทรศัพท์มือถือ) หรือสิ่งที่คณ
ุ เป็ น (ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
เช่น ลายนิว้ มือ)
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วัตถุประสงค์การควบคุมที่สาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IAM ได้แก่:
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) –
มีการปรับใช้โซลูชนั IAM ทีเ่ หมาะสมกับความสาคัญ

หมำยเหตุ: ในขณะที่การจัดการ

ของแต่ละระบบหรือไม่?

การเข้าถึงทางกายภาพคือ

5. การบันทึกเหตุการณ์ (Event logging)– ระบบ

วัตถุประสงค์หลัก แนวทางฉบับนี ้

กาลังบันทึกเหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับด้าน

จะเน้นที่การเข้าถึงของผู้ใช้งำนใน

ความปลอดภัย เช่น การเปิ ดใช้งานหรือปิ ดใช้งาน

การเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี

บัญชีผใู ้ ช้ ความพยายามเข้าสูร่ ะบบ และ

สารสนเทศ ซึ่งบางครัง้ เรียกว่า

การเปลีย่ นแปลงการอนุญาตหรือไม่?

การเข้าถึงเชิงตรรกะ สาหรับ

6. การเฝ้ าติดตามเหตุการณ์ในบันทึก
(Log monitoring)– บันทึกเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับ
ความปลอดภัยมีความปลอดภัยและมีการเฝ้า
ติดตามดูเพือ่ ตรวจจับกิจกรรมทีผ่ ดิ ปกติหรือไม่?

วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้
“การเข้าถึง” จะมีความหมาย
เหมือนกับการเข้าถึงเชิงตรรกะ
สาหรับกลุม่ ผูใ้ ช้

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมกำร ต้องการควำมเชื่อมั่นว่าวิธีกำรควบคุม
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการการเข้าถึงทรัพยากรไอที ได้รบั การออกแบบมาเป็ น
อย่างดีและมีการนาไปใช้ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทนำ
มีกรอบโครงสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายที่ให้คาอธิ บ าย
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารควบคุ ม IAM ได้ แ ก่ COBIT 2019 ของ ISACA
การตี พิ ม พ์พิ เ ศษจากสถาบัน มาตรฐานและเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
( The National Institute of Standards and Technology ห รื อ
NIST) และ " Center for Internet Security Top 20 Controls &
Resources " สาหรับการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

หมำยเหตุ: ภาคผนวก ก.
แสดงรายการแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ของ
IIA ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางฉบับนี ้ คาที่
เป็ นตัวหนาได้มีคาอธิบายไว้แล้วใน
ภาคผนวก ข.

แนวปฏิบตั ิฉบับนีจ้ ะอ้างอิงถึงวิธีการควบคุมบางอย่างที่ได้บรรยายไว้ในกรอบโครงสร้างเหล่านี ้ เพื่อช่วยให้
ผูอ้ ่านเข้าใจแนวคิด แต่จะไม่อธิบายถึงการควบคุมและวิธีการควบคุมย่อยซา้ อีกทัง้ หมด ผูอ้ ่านแนวปฏิบตั ิ
ฉบับนีจ้ ะถูก ถื อว่ ามี ความรู ้โ ดยทั่วไปเกี่ ย วกับ ควำมเสี่ ย งและวิธี ก ารควบคุม ด้า นไอทีแ ละด้า นความ
ปลอดภัย ของข้อ มูล (information security--IS) ตามที่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้ใ นแนวการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ โลก (Global Technology Audit Guide หรื อ GTAG) เรื่ อ ง "ไอที ท่ี จ าเป็ นส าหรับ
ผูต้ รวจสอบภายใน (IT Essentials for Internal Auditors)" และควรรวมเอาการทบทวนข้อความฉบับเต็ม
ของกรอบการควบคุม ด้า นไอที (IT-IS control frameworks) ตั้ง แต่ ห นึ่ ง กรอบขึ น้ ไปเข้า ไปในการวาง
แผนการตรวจสอบและแนวการทดสอบด้วย
กระบวนการ IAM จะสร้างตัวระบุผูใ้ ช้งาน (user IDs) ที่เป็ นดิจิทัล

ประเภทของ Ids

และการอนุญาตใช้ทรัพยากรไอทีท่ีเกี่ยวข้อง และสอบทานว่าคาขอ

แนวคิดการควบคุม IAM ถูกนามาใช้

เข้าถึงและการดาเนินการภายในระบบนัน้ กระทาโดยเจ้าของบัญชี

กับบัญชีท่ีมนุษย์เป็ นผูใ้ ช้ รวมทัง้

ผู้ใ ช้ง านและไม่ ใ ช่ ผู้แ อบอ้า งIDs อาจถู ก สร้า งให้แ ก่ พนั ก งาน

ฟั งก์ชนั หรือบริการที่ตงั้ โปรแกรมไว้

คู่สญ
ั ญา บุคลากรของผูข้ าย ลูกค้า เครื่องจักร และโปรแกรมต่างๆ

ที่อาจกาหนด IDs โดยระบบ

ซึ่งโดยพืน้ ฐานแล้วก็จะเป็ นหน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าถึงระบบเพื่อการ

(mechanized ID)เพื่อเข้าถึงทรัพยากร

ด าเนิ น การทางธุ ร กิ จ เครื่ อ งมื อ ที่ อ งค์ก รอ านวยความสะดวกใน

ไอที ในแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ คาว่า ID

การเข้าถึงของผูใ้ ช้ (แต่ก็จากัดไว้เ ฉพาะสิ่งที่จาเป็ นในการปฏิบัติ

ใช้กบั IDs ทุกประเภทประเภท เว้นแต่

หน้าที่ ที่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ )ทาให้เกิดพืน้ ฐานของ IAM

จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

วิธีการควบคุมการบริหารจัดการการระบุตัวตนและการเข้าถึงเป็ นการควบคุมขั้นพืน้ ฐานมากๆ สาหรับ
กำรก ำกั บ ดู แลด้ ำ นไอทีและการบรรลุผลส าเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ดา้ นไอทีขององค์ก รซึ่ง
หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบว่าองค์กรมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างไร ทาความเข้า ใจว่ากระบวนการ
อาจถูกนาไปใช้ท่วั ทัง้ องค์กรหรือเฉพาะกับบางทรัพยากรหรือในบางสภาพแวดล้อมไม่ใช่ทรัพยากรทางไอที
ทั้งหมดที่ตอ้ งการการปกป้องในระดับเดียวกัน ดังนั้น วิธีการควบคุม IAM จึงได้รบั การออกแบบมาเป็ น
อย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละชัน้ ความปลอดภัยของแต่ละระบบ ตลอดจนควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบทางการ
การควบคุ ม IAM ถู ก น ามาใช้ใ นทุ ก ๆ ชั้น ของทรัพ ยากรไอที ซึ่ ง รวมถึ ง อุ ป กรณ์โ ครงสร้า งพื ้น ฐาน
ด้านเครือข่าย (เช่น สวิตช์ เราเตอร์ และระบบการจัดการเครือข่าย) เซิรฟ์ เวอร์ ฐานข้อมูล บริการมิดเดิล
แวร์ และแอปพลิเคชันองค์กรทุกขนาดต้องเผชิญกับความท้าทายของ IAM ส่วนใหญ่ก็มาจากการขยาย
จ านวนและความหลากหลายของทรัพ ยากรไอที รวมทั้ง กระบวนวิ ธี ใ นเข้า ถึ ง ด้ว ย ในการออกแบบ
การนาไปใช้งาน และดาเนิน วิธีการควบคุม IAM ที่มีประสิทธิ ผลนั้น ผูด้ ูแลระบบ หน่วยธุรกิจ และผูใ้ ช้
ขัน้ ปลายต้องร่วมมือและยึดมั่นในหลักการของการให้สิทธินอ้ ยที่สดุ (least privilege) ซึ่งระบุว่าการเข้าถึง
ระบบจะจากัดให้เฉพาะเท่าที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางธุรกิจที่ได้รบั อนุมตั ิเท่านัน้
ในการเริ่ ม ต้น การประเมิ น วิ ธี ก ารควบคุม IAM ผู้ต รวจสอบ
ภายในมักจะระบุทรัพยากรไอที บางอย่าง หรือชัน้ หรือกลุ่มของ
ทรัพยากรที่จะตรวจสอบ แล้วจึง ทาความเข้าใจในบริบททาง
ธุ ร กิ จ ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์นั้น จากนั้น อาจด าเนิ น การประเมิ น
ความเสี่ ย งในระบบที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตเพื่ อ ปรับ แต่ ง แนวการ
ตรวจสอบสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย ในระหว่างขัน้ ตอนการ
วางแผนและการปฏิบตั ิงานภาคสนาม ผูต้ รวจสอบภายในอาจ
แนะนาว่าองค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิ ผลของวิธีการควบคุม
IAM ได้ อ ย่ า งไร ซึ่ ง จะ เป็ นการช่ ว ยลดความเสี่ ย งด้ า น
ความปลอดภัยและการปฏิบัติกฎระเบียบได้ ตามแนวทางนี ้
ผู้ ต รวจสอบภายในจะแสดงให้ เ ห็ น ได้ ถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
มำตรฐำน 1220 – ความระมัดระวังในทางวิชาชีพ

มำตรฐำน 1220 – ควำม
ระมัดระวังในทำงวิชำชีพ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความระมัดระวัง และใช้ทกั ษะ
เยี่ยงผูต้ รวจสอบภายในที่มีความรู ้
ความสามารถและความสุขุม
รอบคอบอย่างพอเหมาะพอควร
อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังในทาง
วิชาชีพไม่ได้หมายความถึงการกระทา
ที่ปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ เลย

วัตถุประสงค์
แนวปฏิบตั ิฉบับนีจ้ ะช่วยให้ผอู้ ่าน:
◼

เข้าใจความหมายของ IAM และพัฒนาความรูเ้ พื่อใช้ในการทางานของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงกำรกำกับดูแลและวิธีการควบคุมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
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▪ เข้าใจความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ IAM
▪ เข้าใจองค์ประกอบของกระบวนการ IAM ซึ่งประกอบด้วย การสร้างIDs การจัดการและการอนุมตั ิให้
สิทธิการเข้าถึง และการคงไว้ซ่งึ การบังคับใช้โดยผ่านทางการยืนยันตัวตน (authentication) การสอบ
ทานการอนุมตั ิซา้ และกระบวนการปิ ดใช้งานบัญชีโดยอัตโนมัติ
▪ เข้าใจข้อควรคานึงและกลยุทธ์บางประการสาหรับการนาการควบคุม IAM ไปใช้

▪ เข้าใจพืน้ ฐานของการตรวจสอบ IAM ซึ่งรวมถึงวิธีการควบคุมเฉพาะอย่างที่จะต้องประเมิน

องค์ประกอบของ IAM
ในส่วนนีจ้ ะให้คาอธิบายสัน้ ๆ เกี่ยวกับ วิธีการควบคุมอัตลักษณ์/ตัวตน การอนุมัติ และการยืนยันตัวตน
โดยอ้างอิง ถึง กรอบการควบคุม ของ IAM ตามความเหมาะสม คาจากัดความโดยละเอียดของวิธี ก าร
ควบคุมมีอยู่ในเอกสารซึ่งเป็ นแหล่งที่ใช้อา้ งอิง

อัตลักษณ์/ตัวตน (Identity)
หนึ่งในเอกสารที่ดีสาหรับการทาความเข้าใจความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้าง IDs ของระบบคือ NIST Special Publication (SP) 800-63 Digital Identity Guidelines (PDF)
เอกสารดังกล่าวระบุว่า “อัตลักษณ์ท่เี ป็ นดิจิทลั เป็ นตัวแทนเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และ “กระบวนการและ
เทคโนโลยีในการสร้างและใช้อัตลักษณ์ท่ีเป็ นแบบดิจิทัลทาให้เกิดโอกาสมากมายสาหรับการปลอมตัว
บุคคลอื่นและการโจมตีอ่ืนๆ” 1 ดังนั้น การสร้าง การบริหารจัดการ และความปลอดภัยของ IDs จึงเป็ น
วัตถุประสงค์ในการควบคุมหลักสาหรับทรัพยากรไอทีทุกรายการที่ตอ้ งการการอนุญาตที่แตกต่างกันไป
กลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ NIST SP 800-63 ยอมรับว่าไม่ใช่ IDs ของระบบทุกระบบที่อาจต้องติดตาม
ย้อนกลับไปยังบุคคลที่ได้รบั การยืนยันได้ อย่างไรก็ตาม สาหรับงานตรวจสอบที่ได้รบั มอบหมายส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวกับ IAM จะกาหนดขอบเขตตามความเสี่ยง ซึ่งจะเน้นที่กระบวนการและวิธีการควบคุมที่จาเป็ นต้อง
มี การสอบยัน IDs เป็ นรายบุคคลหรือ IDs ที่สร้างโดยระบบ (mechanized IDs) เทียบกับเจ้าของตาม
เอกสารเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความรับผิดชอบสาหรับการกระทาต่างๆ ภายในระบบ
ผู้ออกแบบระบบจะกาหนดประเภทของ IDs ที่จาเป็ นสาหรับทรัพยากรไอทีแต่ละรายการเพื่อให้เป็ นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ท างธุ ร กิ จ ในขณะที่ ผู้ดู แ ลระบบจะสร้า งและจั ด การ IDs ระบบให้เ ป็ นไปตาม
ความต้องการที่ได้กาหนดไว้ โดยปกติแล้ว ผูด้ แู ลระบบมัก จะทางานร่วมกับเจ้าของทรัพยากรซึ่งเป็ นหน่วย
ธุรกิจเพื่อนากระบวนการที่บนั ทึกการระบุตวั ตนของบุคคลหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบ IDs ที่สร้างโดยระบบไป
ใช้ปฏิบตั ิ
1. Paul Grassi, Michael Garcia, James Fenton, NIST SP 800-63-3 Digital Identity Guidelines, NIST, iv,
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-3.pdf
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IDs เครือข่าย (Network Identity)
ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ไอทีท่วั ทัง้ องค์กร การสร้าง IDs เครือข่าย (ซึ่งจาเป็ นสาหรับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูล
ขององค์กร) เป็ นการควบคุมขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะดาเนินการสาหรับบุคคลในระหว่างกระบวนการ
ต้อนรับพนักงานใหม่ ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายอาจสร้าง IDs ที่สร้างโดยระบบหรือ IDs เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
(เช่น IDs ของผูด้ แู ลระบบที่จะใช้เฉพาะเมื่อบุคคลนัน้ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลระบบที่ได้รบั อนุมตั ิเท่านัน้ )
ID เครือข่ายมักถูกใช้โดยแอปพลิเคชันที่ทางานบนเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการที่เรียกว่า กำรรวมศูนย์
หรือ federation (บางครัง้ เรียกว่า การลงชื่อเข้าใช้เพียงครัง้ เดียว หรือ single sign-on) วิธีนีจ้ ะยอมให้
แอปพลิเคชันพึ่งพาวิธีการควบคุมที่ใช้ในการสร้างและจัดการ IDs เครือข่าย แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ไม่ได้
กาหนดให้ผใู้ ช้ขนั้ ปลาย (ที่ Log-in เข้าสู่ระบบเครือข่ายข้อมูลขององค์กร) ต้องป้อนข้อมูลประจำตัวด้วย
เพื่อล็อกอินเข้าสู่แอปพลิ เ คชัน นั้น --หรือแอปพลิเคชันที่ต้องใส่ IDs เครือข่ายและรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่ อ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ--จะถูกรวมเข้ากับ (federated with) IDs เครือข่ายและกระบวนการยืนยันตัวตนได้ใน
ระดับหนึ่ง
การรวม IDs เข้าด้วยกัน (Federation of IDs) มีประโยชน์โดยเฉพาะสาหรับการเปิ ดใช้งานและปิ ดใช้งาน
บัญชีผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก IDs เครือข่ายมักจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของตัวตน
ที่สอบยัน (พนักงานและคู่สญ
ั ญา) และสถานะปั จจุบนั ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อ ใดก็ตามที่พนักงาน
หรือคู่สัญญาได้ถูกบอกเลิก สัญ ญาอย่างเป็ นทางการ (และสถานะการจ้างงานของพวกเขาถูกเปลี่ ยน
ในฐานข้อมูล เป็ นเลิ กจ้าง) สถานะ ID เครือข่ายก็จ ะระงับการใช้ง านเช่ นกัน และสถานะของ ID ก็ จ ะ
ไม่สามารถใช้งานได้ในทันทีสาหรับแอปพลิเคชันทัง้ หมดที่เชื่อมต่อกับภายนอก (federated applications)
การระบุตัวตนเฉพาะอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (Device- or Application-specific Identity)
ทรัพยากรไอทีท่ไี ม่ได้ใช้ ID ร่วมกับ ID เครือข่ายจะต้องมีการสร้าง ID ผูใ้ ช้ท่ีโดยปกติมกั จะมีความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมเดียวกันกับของ ID เครือข่าย ที่สาคัญคือ ถ้าความรับผิดชอบ (accountability)
ต่อการกระทาที่ทาในระบบเป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์การควบคุม ดังนัน้ จะต้องมีการสร้าง ID ที่ไม่ซา้ กันและ
ไม่แบ่งกันใช้ และเชื่อมโยงกับหรือมีบุคคลซึ่งได้รบั การยืนยันเป็ นเจ้าของระบบที่ไม่เชื่อมต่อ กับภายนอก
ต้องมีการกาหนดให้ผใู้ ช้เข้าสู่ระบบด้วย ID และรหัสผ่านที่ไม่ผูกติดอยู่กับ ID เครือข่ายแอปพลิเคชันที่อยู่
บนคลาวด์อาจจะมี ID รวมศูนย์หรือไม่ก็ได้
แอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกับภายนอก (Nonfederated applications) มีวิธีการควบคุม IAM ที่มีความเสี่ยง
โดยธรรมชาติมากกว่าที่เชื่อมต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผูด้ แู ลระบบและผู้บงั คับบัญชาของผูใ้ ช้ขนั้ ปลาย
มักจะไม่ตรวจสอบหรือจัดการ IDs อย่างเข้มข้นดังเช่นที่กระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ทา นอกจากนี ้
ข้อมูล อภิพันธุ์ (metadata) [หมายเหตุผู้ทบทวน: หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกจัดทาขึน้ อย่างมี
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โครงสร้างเพื่อใช้ในการบรรยายทรัพ ยากรสารสนเทศ ในด้านลักษณะเนือ้ หา และบริบทที่เกี่ ยวข้อ ง ]
ของผูใ้ ช้ (เช่น สถานะการจ้างงานและหน้าที่ง านในปั จจุบัน ) จาเป็ นต้องมีการอัปเดตด้วยมือในระบบ
ที่ไม่ติดต่อกับภายนอก (nonfederated system) ในการตรวจสอบ IAM สาหรับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน
ที่ไม่ติดต่อกับภายนอก ผูต้ รวจสอบภายในจะประเมินความแข็งแกร่งของกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล
เฉพาะบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ แต่ ล ะ ID ของระบบ (รวมถึ ง IDs ที่ ส ร้า งโดยระบบ) และตรวจสอบ
ว่ากระบวนการสอบยันสถานะปัจจุบนั ของพนักงานและผูใ้ ช้ท่ไี ม่ใช่พนักงานมีความเพียงพอหรือไม่
การอนุมัติและการยืนยันความถูกต้ อง (Approval and Validation)
ค าร้อ งขอสร้า งข้อ มูล เพื่ อ ระบุตัว ตน มัก จะต้อ งผ่ า นกระบวนการอนุมัติ แ ละการ ยื น ยัน ความถู ก ต้อ ง
ซึ่งใน NIST SP 800-632 เรียกว่า "การตรวจพิสูจน์(proofing)" คาขอมี ID จะได้รบั การอนุมัติโดยหัวหน้า
ของผูข้ อหรือพนักงานผูร้ บั ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย การยึดถือและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเรื่องการตรวจ
พิสูจน์ตามที่กาหนดไว้อาจได้รบั การสอบยันความถูกต้องโดยอัตโนมัติ เช่น ทันทีท่ีกรอกแบบฟอร์ม I-9
ตรวจสอบสิทธิในการหางาน (I-9 employment eligibility verification3) เสร็จสิน้ หรือดาเนินการด้วยมื อ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หวั หน้างานของผูข้ อ เพื่อให้แน่ใจว่ามีกำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ ย่างเพียงพอ

กำรอนุมัติ (Authorization)
กระบวนการในการกาหนดว่าระบบใดที่ ID หนึ่ง จะสามารถเข้าถึง ได้และระดับสิทธิ ใดที่ ID นั้น มี อยู่
ในแต่ละระบบซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั กันว่าเป็ นการอนุมตั ิ กระบวนการอนุมตั ิจะถูกกาหนดโดยกฎเกณฑ์ทำงธุรกิจ
(business rules) และอาจเป็ นแบบอัตโนมัติในกระบวนการรับพนักงานใหม่ หรืออาจต้องมีการแทรกด้วย
การทาด้วยมือในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การให้บญ
ั ชีอีเมลสาหรับทุก ID เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ในระหว่างการรับพนักงานใหม่เ ป็ นตัวอย่างของกระบวนการอนุ มัติโดยอัตโนมัติ ตามกรอบโครงสร้าง
COBIT ฉบับปี 2019 เรื่อง การกากับดูแลและวัตถุประสงค์ทางการบริหาร (Framework: Governance
and Management Objectives) ได้อธิบายกิจกรรมการอนุมตั ิไว้ท่ภี ายใต้หวั ข้อ DSS06.03 – หัวข้อ จัดการ
บทบาท ภาระหน้าที่ สิทธิการเข้า และระดับของอานาจอนุมตั ิ (Manage Roles, Responsibilities, Access
Privileges, and Levels of Authority)

2. Grassi, Garcia, and Fenton, NIST SP 800-63-3, iv
3. “I-9, Employment Eligibility Verification,” U.S. Citizenship and Immigration Services, accessed January-February 2021,
https://www.uscis.gov/i-9
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การกาหนดแอปพลิเคชันของผู้ใช้ (Determining a User’s Applications)
โดยทั่วไปแล้ว แต่ละบุคคลมักจาเป็ นต้องเข้าถึงแอปพลิเคชันทางธุรกิจตัง้ แต่หนึ่งรายการขึน้ ไปเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีกระบวนการในการกาหนดกลุ่มแอปพลิเคชันใดซึ่งแต่ละบุคคลจาเป็ นต้องใช้
วิธีง่ายๆ ที่ทาด้วยมือเป็ นหลักคือ หัวหน้างานของบุคคลนั้นมักจะรับ หน้าที่ในการกาหนดแอปพลิเคชัน
ที่จาเป็ นและอนุมัติคาขอเข้าถึง ตัง้ แต่แรกโดยทั่วไปแล้ว แอปพลิเคชันที่จาเป็ นสาหรับแต่ละงานจะได้รบั
การบันทึกไว้ และหากมีแอปพลิเคชันใดรวมเข้ากับ IDs เครือข่าย การตัง้ ค่าผูใ้ ช้ใหม่ดว้ ยแอปพลิเคชันจะ
เป็ นแบบอัตโนมัติ
การกาหนดบทบาทในระบบ (Defining System Roles)
เจ้าของธุ รกิจ ที่เ ป็ นเจ้าของทรัพ ยากรไอทีจ ะท างานร่วมกับผู้ดูแลระบบเพื่อ สร้างการอนุญาตให้สิ ท ธิ
ที่สมั พันธ์กับความต้องการของหน้าที่งานหรือตาแหน่งงาน ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่ได้รบั มอบหมายจาก
ฝ่ าย ดูแลลูกค้าจะทางานร่วมกับผูด้ ูแลระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ กาหนดบทบาทภายในระบบที่
ตรงกับความต้องการของตัวแทนฝ่ ายบริการลูกค้า หัวหน้าทีม ผูจ้ ดั การ และกรรมการ โดยเพิ่มสิทธิพิเศษ
ที่สอดคล้องกับหน้าที่งานตามลาดับชัน้ ขององค์กร ระบบจานวนมาก เช่น แพลตฟอร์มระบบทรัพยากรของ
องค์กรอาจมีชดุ ตัง้ ต้นของบทบาทที่เป็ นมาตรฐานโดยมีพนื ้ ฐานมาจากวิธีปฏิบตั ิในทางธุรกิจทั่วไป
การกาหนด ผู้ใช้งำนที่มีสิทธิสูง (superusers) ผู้ดูแลระบบ
ฐำนข้ อ มู ล (database administrators) และบทบาทผู้ดูแ ล
ระบบหรือบทบาทของสิทธิพิเศษอื่นๆ อาจต้องได้รบั การอนุมัติ
จากสองฝ่ าย (dual authorization) ตัวอย่างเช่น จากทัง้ เจ้าของ
ธุรกิจและผูด้ ูแลระบบ การกาหนดให้ใช้วิธีการอนุมัติสองฝ่ าย
จะห้ามผู้ดูแลระบบสร้างบทบาทใหม่ แต่เ พียงฝ่ ายเดียว และ
กาหนดให้การอนุมัติสาหรับแต่ละบทบาทต้องมาจากเจ้าของ
ธุรกิจหรือหัวหน้างานของผูด้ แู ลระบบบทบาทของระบบ

หมำยเหตุ: แอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้การ
กาหนดบทบาทในระบบ จาเป็ นต้องทา
การอนุญาตด้วยมือให้แก่แต่ละบัญชีผใู้ ช้
ซึ่งวิธีนมี ้ ีความเสี่ยงมากกว่าปกติ
เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้
หรือมีการให้สิทธิท่มี ากเกินไปโดยเจตนา

การอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่หรือตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องอาจบันทึกไว้ เป็ นเอกสาร เพื่อทาให้เกิดเป็ น
ข้อตกลงระหว่างเจ้าของธุรกิจและผูด้ แู ลระบบอย่างเป็ นทางการ และเพื่อช่วยในกระบวนการกาหนดบัญชี
ผูใ้ ช้ ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติดว้ ย
ขั้นตอนเพิ่มเติม อีกขั้นหนึ่ง ที่มักจะกระทาเมื่อทาการกาหนดบทบาทของระบบคือ ให้เจ้าของธุรกิจระบุ
การอนุญาตที่แสดงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ไม่เพียงพอ เป็ นต้นว่า ความสามารถในการส่งและอนุมตั ิใบคาขอ
ซือ้ หรือบัตรลงเวลาของผูห้ นึ่งผูใ้ ดด้วยตนเอง
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มีแอปพลิเคชันหลายๆ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูลและเครื่องมือเป็ นจานวนมากที่มีการกาหนดให้ตอ้ งใช้ IDs
ที่ถกู สร้างโดยระบบ (mechanized IDs) เพื่อทางานเฉพาะบางอย่างหรือเพื่อสื่อสารกับส่วนประกอบระบบ
ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น ระบบการจัดการฐานข้อมูลอาจกาหนดให้เซิ รฟ์ เวอร์ท่ีเป็ น โฮสต์ของระบบ
ให้มีบญ
ั ชีผใู้ ช้เฉพาะที่สร้างขึน้ และใช้งานอยู่เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล นัน้ ทางานได้ ดังนัน้ เจ้าของธุรกิจหรือ
หัวหน้างานของผูด้ ูแลระบบควรบันทึกและอนุมัติบทบาทในระบบที่กาหนดขึน้ เพื่อ IDs ที่สร้างโดยระบบ
ด้วย
การกาหนดบทบาทในระบบ (Assigning System Roles)
แนวทางหนึ่งซึ่งใช้กัน ทั่วไปในการให้สิทธิการเข้าถึงแก่ผูใ้ ช้เรียกว่า กำรควบคุมกำรเข้ำถึงตำมบทบำท
(role-based access control) โดยที่ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะพิจารณาว่าแอปพลิเคชัน ใดและบทบาทใด
ในระบบที่จาเป็ นสาหรับแต่ละตาแหน่ง งานหรือหน้าที่การงานในองค์กร แล้วทางานร่วมกับผูด้ ูแลระบบ
เครือข่ายและเพื่อดาเนินการกระบวนการให้สิทธิ ซึ่งอาจทาด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติในระดับหนึ่ง หรือ
อี ก แนวทางหนึ่ ง การก าหนดบทบาทสามารถก าหนดได้ด้ว ยมื อ เป็ น รายบุค คลหากมี ค วามต้อ งการ
การเข้าถึงที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกของหน้าที่งานเดียวกัน
คาขอมีบทบาทในระบบบางคาขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาขอที่ เพิ่มสิทธิในระดับที่ค่อนข้างสูง อาจต้องมี
การอนุมัติแบบสองฝ่ าย (dual authorization) โดยที่ผูบ้ ังคับบัญชาและผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าของ
ธุรกิจต้องทาการอนุมตั ิให้ผใู้ ช้เข้าถึงบทบาทนัน้ ได้มีการนาเอาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันการฝ่ าฝื นหลักการ
แบ่งแยกหน้าที่ไปใช้ปฏิบตั ิ ณ ที่ระดับ IDsเพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้ไม่มีสิทธิท่มี ากจนเกินไป การเช็คสอบการฝ่ า
ฝื นหลักการแบ่งแยกหน้าที่อาจจะทาโดยอัตโนมัติหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าของธุรกิจเป็ นผูท้ าการ
เช็คสอบด้วยตนเอง
การจัดการบัญชีทมี่ ีสิทธิพิเศษ (Privileged Account Management)
บัญชีท่ีมีสิทธิพิเศษในระดับผูด้ แู ลระบบ เช่น ความสามารถในการสร้างบทบาทใหม่หรือบัญชีผใู้ ช้ใหม่ หรือ
การแก้ไขสิทธิของบัญชีผใู้ ช้ท่มี ีอยู่เดิมแล้ว โดยปกติ มักจะถูกกาหนดให้แก่บุคลากรด้านไอทีท่ีมอบหมายไว้
หรือผูใ้ ช้ขั้นสูงที่ไม่ใช่ผูใ้ ช้ไอที (non-IT superusers) บ่อยครัง้ ผู้ ใช้ ที่มี สิทธิ พิเ ศษจะได้รบั IDs แยกไป
ต่างหากเพื่อใช้เฉพาะสาหรับฟั งก์ชันการดูแลระบบเท่านั้น บัญชีท่ีมีสิทธิพิเศษเป็ นเป้าหมายหลักของ
อาชญากรไซเบอร์ เนื่องมาจากความสามารถในการสร้าง IDs และบัญชีผใู้ ช้ระบบ การยกระดับสิทธิ และ
การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการสร้างหรือการเข้าถึงบัญชีท่ีมีสิทธิพิเศษเหล่านีอ้ ย่างไม่เหมาะสม
หลายองค์ก รจึ ง ใช้เ ครื่ อ งมื อ การจัด การบัญ ชี ท่ี มี สิ ท ธิ พิ เ ศษเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ ให้สิ ท ธิ
การดูแลระบบ การเฝ้าติดตาม และการบังคับใช้
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กระบวนการอนุมัติซ้า (Reauthorization Processes)
ผู้บัง คับบัญ ชาอาจถูก ก าหนดให้ต้องอนุมัติ การเข้าถึง ระบบของผู้ท่ี รายงานตรงต่ อพวกเขาเป็ น ระยะ
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการอนุญาตที่ไม่จาเป็ น ความถี่ของการอนุมตั ิซา้ ควรสัมพันธ์กบั การจัดประเภท
ข้อ มูล ของระบบ ซึ่ง หมายความว่า ระบบที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นมากขึ น้ ก็ ค วรมี ก ารอ นุญ าตบัญ ชี ผู้ใช้
ซา้ บ่อยขึน้ โดยทั่วไปแล้วผูด้ แู ลระบบโดยทั่วไปควรออกแบบกระบวนการและนากระบวนการไปใช้ปฏิบัติ
เพื่อให้ขอ้ มูลแก่หัวหน้างานของผูใ้ ช้อย่างเพียงพอที่จะทาการตัดสินใจอนุมัติใหม่ ได้อย่างมีขอ้ มูล ข้อมูล
ดังกล่าวอาจรวมถึงคาอธิบายรายละเอียดของแอปพลิเคชัน บทบาทที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้ และตาแหน่งงานที่
คาดว่าจะรับบทบาทแต่ละบทบาท
เมื่ อมี คนเปลี่ ยนหน้าที่ง าน ข้อกาหนดในการเข้าถึง ระบบก็มักจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดัง นั้น
วิธีปฏิบตั ิท่ีดีท่ีสุดคือต้องมีกระบวนการที่กาหนดให้หัวหน้างานคนเดิมต้องปิ ดการเข้าถึงที่ไม่จาเป็ น และ
หัวหน้างานคนใหม่ ก็ตอ้ งอนุมัติการเข้าถึงสาหรับบทบาทใหม่ ตามหลักการแล้ว กระบวนการนี ้ ควรเป็ น
แบบอัตโนมัติโดยการอาศัยเครื่องมือ IAM บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และใช้วิธีการ
ควบคุมการเข้าถึง โดยอิงตามบทบาทให้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีเครื่องมือใน
การบูรณาการหรือเครื่องช่วยอานวยความสะดวก ก็ควรบังคับใช้หลักของการให้สิทธิท่ีนอ้ ยที่สดุ
องค์กรหนึ่งอาจใช้เครื่องมือ IAM อย่างน้อยหนึ่งเครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกหรือทาให้กระบวนการ
อนุญาตซา้ เป็ นแบบอัตโนมัติ ถึงแม้แอปพลิเคชันที่ไม่ได้บูรณาการเข้ากับเครื่องมือต่างๆ ก็อาจต้องใช้แนว
ทางการอนุญาตซ า้ ด้วยมื อการตรวจสอบวิธีการควบคุม IAM มักจะสอบยันว่าบัญชีท่ีไม่ไ ด้รบั อนุญาต
ให้อนุมตั ิซา้ ได้ถกู ปิ ดการใช้งานหรือไม่ นอกจากนี ้ ผูต้ รวจสอบอาจมองหาความผิดปกติในตาแหน่งงานหรือ
ฝ่ ายงานในรายการบัญชีผใู้ ช้และบทบาทของระบบเพื่อ ระบุความเสี่ยงของการอนุมัติซา้ โดยอัตโนมัติของ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างเหมาะสม การสอบทาน ดังกล่าว อาจจาเป็ นต้องมีการ
เปรียบเทียบรายการเข้าถึงของผูใ้ ช้กบั ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ข้อดีอย่างหนึ่งของกระบวนการ IAM แบบอัตโนมัติคือแอปพลิเคชัน แบบบูรณาการ จะรับเอาจุดแข็งของ
การควบคุม (เรียกว่ากำรสืบทอดกำรควบคุม) ดังนัน้ หากกระบวนการอัตโนมัติได้รบั การตรวจสอบและ
พบว่าสอดคล้องกับนโยบายและขัน้ ตอนขององค์กรแล้ว ก็อาจไม่จาเป็ นต้องทดสอบกระบวนการนัน้ ซา้ อีก
ครัง้ เมื่อได้ทาการตรวจสอบทรัพยากรที่เชื่อมต่อกับภายนอก (federated resource) แล้ว
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การปิ ดบัญชีผ้ ใู ช้ (Account Deactivation)
บางครัง้ จาเป็ นต้องมีการปิ ดบัญชีผใู้ ช้บางราย เนื่องมาจากการเลิกจ้าง การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่งาน หรือ
เป็ น เพราะไม่ มี ก ารใช้ง านมาระยะหนึ่ ง แล้ว กฎส าหรับ การปิ ด บัญ ชี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง านควรสอดคล้อ งกับ
การจาแนกข้อมูลของระบบผูด้ ูแลระบบจะตัง้ ค่าพารามิเตอร์ควบคุมเพื่อปิ ดบั ญชีท่ีไม่มีการเข้าถึงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม หากจาเป็ น ผูใ้ ช้สามารถขอให้บญ
ั ชีของตนเปิ ดใช้งาน
ได้อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การอนุมตั ิของหัวหน้างาน
แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับภายนอกสามารถมีหรือรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของ IDs ในขณะที่แอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกับภายนอกจะต้องอาศัยกระบวนการแจ้งเตือนแบบที่ตอ้ งทา
ด้วยมือซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะช้ากว่าและมีความเสี่ยงมากกว่า

กำรยืนยันตัวตน (Authentication)
วิธีการควบคุมที่สอบยันคาขอเข้าระบบ ว่ามาจากหน่วยงานที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้บญ
ั ชี หนึ่งๆ นัน้ เรียกว่า
การยืนยันตัวตน (authentication) รหัสผ่านเป็ นปั จจัยการยืนยันตัวตนที่คนส่วนใหญ่คนุ้ เคย และในขณะที่
มี แนวทางในการเพิ่ม ความปลอดภัยที่รหัสผ่านมีให้ ข้อบกพร่องของการใช้รหัสผ่านก็เป็ นที่รูจ้ ักอย่าง
กว้างขวางเช่นกัน การออกแบบการควบคุมการยืนยันตัวตนที่เพียงพอได้อธิบายไว้ อย่างละเอียดใน NIST
SP 800-53 Revision 5 (PDF) ในหัวข้อการระบุและการยืนยันตัวตน (identification and authentication)
ปั จจัยสาหรับการยืนยันตัวตน (Authentication Factors)
ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ก่ อ นหน้ า นี ้ ปั จ จั ย การยื น ยั น ตั ว ตนมั ก ถู ก ก าหนดเป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ รู ้ (เช่ น รหั ส ผ่ า น)
สิ่งที่คณ
ุ มี (เช่น โทรศัพท์มือถือ) หรือสิ่งที่คณ
ุ เป็ น (ข้อมูลไบโอเมตริก เช่น ลายนิว้ มือ) ผูอ้ อกแบบระบบและ
ผูด้ ูแลระบบจะกาหนดวิธีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมกับประเภทข้อมูลของทรัพยากรและความสามารถ
ทางเทคนิค ระบบที่มีความเสี่ยงต่ากว่าบางระบบอาจใช้การยืนยันความถูก ต้องของเครือข่ายเพียงอย่าง
เดี ย วซึ่ง มี ก ารสื บ ทอดจุด แข็ ง ของวิ ธี ก ารควบคุม การเข้า ถึ ง เครื อ ข่า ยอยู่แล้ว ในขณะที่ ท รัพ ยากรหรือ
กระบวนการที่มี ความเสี่ ยงสูงกว่า (เช่น ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้หรื อ
ฟั งก์ชนั ผูด้ แู ลระบบ) อาจต้องใช้ขนั้ ตอนการยืนยันตัวตนเพิ่มขึน้ ในการเข้าถึง
กระบวนกำรยืนยันตั ว ตนแบบหลำยปั จ จั ย ต้องการเพียงหนึ่ง ID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนมากกว่า หนึ่ง
ประเภท ตัวอย่างเช่น หลังจากตรวจสอบ ID หนึ่งไอดีและรหัสผ่านแล้ว ระบบอาจส่งรหัสการเข้าถึง แบบ
ชั่วคราวไปยังบัญชีอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนของผูใ้ ช้ซ่งึ ผูใ้ ช้ตอ้ งป้อนรหัสนัน้ ก่อนจึงจะสามารถ
เข้าถึงระบบได้ บ่อยครัง้ ที่ผดู้ แู ลระบบมักจะบูรณาการเครื่องมือที่มีจาหน่ายทั่วไปในการให้บริการยืนยัน
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ตัวตนแบบหลายปั จจัย การจาแนกประเภทข้อมูลขององค์กรและนโยบายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องนัน้
ตามหลักการแล้วจะก่อให้เกิดเกณฑ์สาหรับตัดสินว่าเมื่อใดที่จาเป็ นต้องมีการยืนยันตัวตนแบบหลายปั จจัย
และวิธีการใดบ้างที่ยอมรับได้
วิธีการควบคุมด้ วยรหัสผ่าน (Password Controls)
ในแอปพลิเคชันที่มีจาหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่ วิธีการควบคุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของรหัสผ่านรวมถึง:
◼

◼

◼

◼

◼

ความยาว – องค์กรจะกาหนดจานวนอักขระขัน้ ต่าสาหรับรหัสผ่าน หลายๆ เจ้าแนะนาให้ใช้รหัสผ่าน
ที่เป็ นข้อความสัน้ ๆ หรือวลีเพื่อสามารถทาให้จาได้ง่ายขึน้
ความซับซ้อน – การใช้อกั ษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ (เช่น !, #, $, *
ฯลฯ) จะเพิ่มจานวนของค่าที่เป็ นไปได้ ดังนัน้ จึงยากแก่การถอดรหัสผ่าน
การหมดอายุและการนากลับมาใช้ใหม่ – รหัสผ่านจะหมดอายุลงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งตาม
การจาแนกประเภทข้อมูลของทรัพยากร และจะต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิมมากพอสมควรเพื่อ
ลดความเสี่ยงของการทาให้ขอ้ มูลส่วนตัวเสื่อมเสียได้
การออกจากระบบ – IDs สามารถถูกล็อคให้ออกจากระบบชั่วคราวได้ หากมีการพยายามเข้าสูร่ ะบบ
ไม่สาเร็จเกินจานวนครัง้ ที่ระบุภายในระยะเวลาที่กาหนด วิธีการควบคุมนีช้ ่วยลดความเสี่ยงของ
การพยายามถอดรหัสผ่านได้
การจัดเก็บและการเข้าถึง – รหัสผ่านจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ท่เี ข้ารหัสซึ่งผูด้ แู ลระบบสามารถทาได้แค่
การรีเซ็ตเท่านัน้ แต่ไม่สามารถถอดรหัส (decrypt) ออกมาได้

เนื่องจากบ่อยครัง้ ที่ผูใ้ ช้งานอาจมีรหัสผ่านหมดอายุอยู่หลายสิบรหัสผ่าน การดูแลรักษาข้อมูลประจาตัว
จึงกลายเป็ นเรื่องท้าทาย ดังนัน้ องค์กรอาจมีเครื่องมือสาหรับการจัดเก็บรหัสผ่านที่ปลอดภัยและดึงข้อมูล
โดยผูใ้ ช้ หรือมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการรหัสผ่านจากภายนอก
ปั จจัยทางกายภาพ (Physical Factors)
ในการยื น ยัน ตัว ตนแบบใช้ห ลายปั จ จัย ปั จ จัย ทางกายภาพ (บางอย่ า งที่ ผู้ใ ช้มี ) มัก จะใช้เ พิ่ ม เติ ม
จากรหัส ผ่ าน เพื่อเพิ่ม ระดับความปลอดภัย ให้มากขึน้ เป็ นพิเศษอาจมี การลงทะเบียนตัวระบุอุปกรณ์
(Device identifiers) เช่น รหัสการเข้าถึงสื่อ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถล็อกอินเข้าสู่บญ
ั ชีในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เท่านัน้ หรืออาจติดตัง้ โทเค็นของซอฟต์แวร์ (software token) เพื่อให้บริการยืนยันตัวตนและระบุอุปกรณ์
ได้โดยไม่ซา้ กัน ผูใ้ ช้อาจพกอุปกรณ์แยกต่างหาก เช่น โทเค็นที่เป็ นกายภาพ (physical token) ที่ซิงโครไนซ์
กับเครื่องสร้างโค้ดกลางหรือกับโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขที่ผใู้ ช้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี ้
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ใบรับรองดิจิทลั เป็ นปั จจัยกึ่งกายภาพซึ่งใช้โดยบริการหรือโปรแกรมอัตโนมัติในกระบวนวิธีการระบุตัวตน
ภายใต้โครงสร้างพืน้ ฐานกุญแจสาธารณะ ในแง่ท่ีว่าใบรับรองดิจิทัลเป็ นสิ่งที่โปรแกรมนัน้ มีความถูกต้อง
ของใบรับรองดิจิทลั ต้องได้รบั การสอบยันกับผูอ้ อกใบรับรองที่เชื่อถือได้หรือกับผูใ้ ห้บริการสอบยันใบรับรองนัน้
ชีวมิติ หรือ ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics)
ปั จจัยทางกายภาพชนิดพิเศษคือข้อมูลที่ได้มาจากลักษณะทางกายภาพเฉพาะของบุคคล เช่น รู ปแบบ
ของลายนิว้ มือ เรตินา หรือเสียง ปั จจัยเหล่านี ้จะต้องลงทะเบียนกับบริการสอบยันซึ่งอาจอยู่ในอุปกรณ์
เช่น ในกรณีของเครื่องสแกนลายนิว้ มือบนโทรศัพท์มือถือหรือบนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

กลุ่มควำมเสี่ยงและกำรควบคุมทีเ่ กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ในการควบคุม IT-IS บางข้อที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างมากกับความเสี่ยงของ IAM กล่าวโดยสรุปได้
ดังต่อไปนี ้

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
อาจมี ผ ลกระทบที่ ส าคั ญ จากวิ ธี ก ารควบคุ ม IAM ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอจากบุ ค คลภายใน แฮกเกอร์ และ
"บอท (bot)" อัตโนมัติท่ีพยายามเข้าถึงทรัพยากรไอที กระบวนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามหลัก
แล้วควรจะระบุระบบและข้อมูล (data) ที่มี ความเสี่ยงสูง ไว้โดยเป็ นส่วนหนึ่ง ของโปรแกรมการจาแนก
ประเภทข้อมูลและโปรแกรมป้องกัน และกาหนดมาตรการป้องกันที่จาเป็ น เช่น การควบคุมการเข้าถึงโดย
อิงตามบทบาทการยืนยันตัวตนแบบหลายปั จจัย หรือการบริหารจัดการบัญชีท่ีมีสิทธิพิเศษ สาหรับแต่ละ
หมวดหมู่ กระบวนการประเมินความเสี่ยงควรระบุบริเวณที่โซลูชัน IAM มีความปลอดภัยไม่เพียงพอและ
จัดทาเอกสารแผนการแก้ไขหรือเหตุผลของผูบ้ ริหารที่ยอมรับความเสี่ยงนัน้

กำรบันทึกเหตุกำรณ์
วิธี ปฏิบัติท่ี เ ป็ นเลิ ศคือ การบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่ง รวมถึงความพยายามใน
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ การสร้าง IDs และบัญชีผูใ้ ช้ระบบ (system accounts) การยกระดับบทบาท
หรื อ สิ ท ธิ และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของผู้ดูแ ลระบบบัน ทึ ก ของเหตุก ารณ์ดัง กล่ า วมัก มี ข้อ มูล เพี ย งพอ เพื่ อ
การกาหนดความรับผิดชอบและกำรห้ำมปฏิเสธควำมรับผิด (nonrepudiation) ซึ่งอานวยความสะดวก
ในการเฝ้าระวังและกระบวนการทางนิติเวช
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กำรเฝ้ ำติดตำมเหตุกำรณ์
การเฝ้าติดตามดูบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยในเชิงรุ ก อาจทาให้ตรวจพบภัยคุกคามจาก
ภายในหรือภายนอกที่พ ยายามเข้าถึง ทรัพ ยากรไอที ไ ด้ ตัวบ่ง ชีอ้ าจรวมถึง การพยายามเข้าสู่ระบบที่
ไม่สาเร็จซา้ แล้วซา้ อีก การสร้าง IDs ที่อนุมัติดว้ ยตนเองหรือการยกระดับสิทธิ หรือการเปิ ดใช้งานและ
การปิ ดใช้งานบัญชีซา้ ๆ วิธีการควบคุมโดยการเฝ้าติดตามเหตุการณ์ในบันทึกมักจะถูกนาไปใช้โดยองค์กร
รักษาความปลอดภัยข้อมูล ในระหว่างการวางแผนการตรวจสอบ IAM ผูต้ รวจสอบภายในอาจระบุว่า
มีวิธีการควบคุมโดยการติดตามดูบนั ทึกสาหรับระบบที่มีความเสี่ยงสูงทัง้ หมดอยู่หรือไม่ และวิธีการควบคุม
นีไ้ ด้รบั การออกแบบมาเพื่อตรวจหารูปแบบความเสี่ยงของ IAM ที่น่าจะเป็ นไปได้หรือไม่

บทสรุ ป
วิธีการควบคุม IAM จะปกป้องความลับและความสมบูรณ์ของระบบและข้อมูลโดยการจากัดผูใ้ ช้ให้ใช้สิทธิ
เพียงเท่าที่จาเป็ นในการดาเนินการตามที่ได้รบั อนุมัติเท่านั้น ผูอ้ อกแบบระบบและผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่
ในการวางแผนและน าเอาวิ ธี ก ารควบคุ ม IAM ที่ แ ข็ ง แกร่ ง พอที่ จ ะตอบสนองความต้อ งการด้ า น
ความปลอดภัยของแต่ละระบบไปใช้ปฏิบัติ IDs ผูใ้ ช้และสิทธิท่ีได้รบั อนุญาตให้เข้าระบบที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รบั การสอบทานเป็ นระยะ และดาเนินการโดยอัตโนมัติเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสิทธิจะยังคง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในปั จ จุบัน การบันทึกและเฝ้าติด ตามดูเหตุการณ์ข อง IAM และ
ความพยายามในการเข้าถึงที่ไม่สาเร็จอาจช่วยให้วิศวกรความปลอดภัยสามารถตรวจพบการโจมตีทาง
ไซเบอร์หรือภัยคุกคามจากภายในได้
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ภำคผนวก ก. มำตรฐำนและแนวปฏิบัตทิ เ่ี กี่ยวข้องของ IIA
แหล่งข้อมูลของ IIA ต่อไปนี ้ ได้ถูกใช้อา้ งอิงตลอดแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โปรดดูท่ีแนวทำงกำรนำมำตรฐำนไปใช้
ปฏิบัติ (Implementation Guidance) ของ IIA

ประมวลจรรยำบรรณ
หลักการที่ 1: ความซื่อสัตย์ (Integrity)
หลักการที่ 2: ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
หลักการที่ 3: การรักษาความลับ (Confidentiality)
หลักการที่ 4: ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

มำตรฐำน
มาตรฐาน 1210 – ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐาน 1220 – ความระมัดระวังในทางวิชาชีพ
มาตรฐาน 2110 – การกากับดูแล
มาตรฐาน 2130 – การควบคุม
มาตรฐาน 2220 – ขอบเขตของงานที่ได้รบั มอบหมาย

แนวปฏิบัติ
“GTAG: สิ่งสาคัญด้านไอทีท่ีจาเป็ นสาหรับผูต้ รวจสอบภายใน (IT Essentials for Internal Auditors),” 2563
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ภำคผนวก ข. อภิธำนศัพท์
ค าจ ากั ด ความของค าศั พ ท์ท่ี มี เ ครื่ อ งหมายดอกจั น ได้ น ามาจากภาค "อภิ ธ านศั พ ท์" ของกรอบ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ นสากลของ IIA (IIA's International Professional Practices
Framework®) ฉบับปี 2560 (2017) คาจากัดความอื่น ๆ ได้ถูกกาหนดขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารนี ้
หรือได้มาจากแหล่งต่อไปนี:้
◼ Paul A. Grassi, Michael E. Garcia, and James L. Fenton,NIST SP 800-63-3: Digital Identity
Guidelines, Glossary (Gaithersburg, MD:
NIST,June2017),https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-3
◼ ISACA,Glossary, information technology terms, and definitions,accessed March 15, 2021,
https://www.isaca.org/resources/glossary
◼ Joint Task Force, NIST SP 800-53: Security and Privacy Controls for Information Systems
and Organizations, Revision 5, Glossary (Gaithersburg, MD: NIST, September 2020),
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5.
◼ NIST Computer Security Resource Center, Glossary,accessed April 8, 2021,
https://csrc.nist.gov/glossary.
สิทธิกำรเข้ำถึง - access rights: การอนุญาตหรือสิทธิพิเศษที่มอบให้กบั ผูใ้ ช้ โปรแกรม หรือเวิรก์ สเตชัน
เพื่อสร้าง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือดูขอ้ มูลและไฟล์ต่าง ๆ ภายในระบบ ตามกฎที่กาหนดโดยเจ้าของ
ข้อมูลและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล [อภิธานศัพท์ของ ISACA]
แอปพลิเคชัน - application: โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดโปรแกรมที่ดาเนินการประมวลผล
ระเบียนข้อมูลต่างๆ สาหรับฟั งก์ชนั เฉพาะ ซึ่งตรงกันข้ามกับโปรแกรมระบบ เช่น ระบบปฏิบตั ิ
การหรือโปรแกรมควบคุมเครือข่าย และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น คัดลอกและจัดเรียงข้อมูล
[อภิธานศัพท์ของISACA]
กำรให้ควำมเชื่อมั่น - assurance [services]*: การตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การประเมินกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร อย่างเป็ น
อิสระตัวอย่างได้แก่ การตรวจสอบทางด้านการเงิน การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
สถานะกิจการ (Due Diligence Engagement)

www.theiia.org

Auditing Identity and Access Management, 2nd Edition

16

กำรยื น ยั น ตั ว ตน - authentication: การยื น ยัน ตัว ตนของผู้ใ ช้ กระบวนการ หรื อ อุป กรณ์ ซึ่ง มัก เป็ น
ข้อกาหนดเบือ้ งต้นในการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรในระบบ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53,
Revision5]
กำรอนุมัติ - authorization: สิทธิการเข้าถึงที่มอบให้กับผูใ้ ช้ โปรแกรม หรือกระบวนการ หรือการกระทา
ในการให้สิทธิพิเศษเหล่านัน้ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
คณะกรรมกำร – board*: คณะบุคคลในระดับสูงสุดที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กร (ตัวอย่าง เช่น
คณะกรรมการองค์กร (Board of Directors) คณะกรรมการกากับดูแล (Supervisory Board) หรือ
คณะกรรมการนโยบาย หรือทรัสตี (Board of Governors or Trustees) ซึ่งมีหน้าที่ในการสั่งการและ/
หรือสอดส่องดูแลกิจกรรมขององค์กร และพิจารณาความรับผิดชอบในผลงานการบริหารของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงถึงแม้การจัดระบบการกากับดูแลอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละขอบเขตอานาจของแต่ละรัฐ
หรือในแต่ละภาคส่วน โดยมากแล้ว คณะกรรมการจะรวมถึงสมาชิกที่ไม่ได้มีสว่ นในการบริหารหากใน
องค์กรไม่มีคณะกรรมการแล้ว คาว่า "คณะกรรมการ" ที่ใช้ในมาตรฐานนีจ้ ะหมายถึง กลุ่ม คนหรือ
บุคคลที่ทาหน้าที่กากับดูแลองค์กรนอกจากนัน้ คาว่า "คณะกรรมการ" ที่ใช้ในมาตรฐานนี ้ อาจหมายถึง
คณะหรือองค์คณะอื่นใดที่ทางองค์คณะซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลได้มอบหมายหน้าที่บางอย่างให้ (เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้ำของธุรกิจ - business owner: ผูน้ าหน่วยธุรกิจที่ได้รบั ผลประโยชน์หลักจากทรัพยากรไอที เจ้าของ
ธุรกิจจะเป็ นผูก้ าหนดข้อกาหนดทางธุรกิจและอนุมัติการยอมรับทรัพยากร (ดู "การอนุมัติอย่างเป็ น
ทางการ (authorizing official)" ใน NIST SP 800-53, Rev. 5)
กฎเกณฑ์ท ำงธุ ร กิ จ - business rules: การแสดงกระบวนการทางธุ ร กิ จ และข้อ จ ากัด ที่ เ ข้า รหัส ใน
แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บ – compliance*: การยึด ถื อ และปฏิ บัติ ต ามนโยบาย แผนงาน วิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงาน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สัญญา ตลอดจนข้อกาหนดอื่นๆ
กำรควบคุม – control*: การกระทาใดๆ โดยฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มบุคคลอื่นๆ เพื่อจัดการ
กับความเสี่ยงและเพิ่มความเป็ นไปได้ ในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผูบ้ ริหาร
จะวางแผน จัดระบบรวมทัง้ กากับและสั่งการให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเพียงพอเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้
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กำรสืบทอดกำรควบคุม – control inheritance: สถานการณ์ท่ีระบบหรือแอปพลิเคชันได้รบั การปกป้อง
จากวิธีการควบคุมความปลอดภัยหรือความเป็ นส่วนตัว (หรือจากบางส่วนของวิธีการควบคุม) ที่ได้พฒ
ั นา
นาไปใช้ ประเมิน อนุมตั ิ และเฝ้าติดตามโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบระบบหรือแอปพลิเคชัน
นัน้ ๆ หน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่ระบบหรือแอปพลิเคชันนัน้ ตัง้ อยู่ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP
800-53 Revision 5]
ข้อมูลประจำตัว – credential: อ็อบเจ็กต์หรือโครงสร้างข้อมูลที่ได้รบั อนุมัติให้ผูกอัตลักษณ์โดยผ่านตัว
ระบุตัวตน (identifier) ตั้งแต่หนึ่งตัวขึน้ ไป และ (อีกทางเลือกหนึ่ง) สมาชิกอาจจะเพิ่มคุณลักษณะ
บางอย่างที่สมาชิกมีและควบคุมเองไปเป็ นตัวยืนยันตัวตน (authenticator) อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อใช้
ยืนยันตัวตนของสมาชิก [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
ผู้ดูแลระบบฐำนข้อมูล – database administrator: บุคคลหรือฝ่ ายงานที่รบั ผิดชอบด้านความปลอดภัย
และการจาแนกประเภทข้อมูลของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล หน้าที่นีร้ วมถึง
การออกแบบ คาจากัดความ และการบารุงรักษาฐานข้อมูล [อภิธานศัพท์ของ ISACA]
กำรบันทึกเหตุกำรณ์ – event logging: การบันทึกกิจกรรมของระบบตามลาดับเวลาที่เกิด เช่น ความ
พยายามในการเข้า ถึ ง การสร้า งบทบาท การสร้า งหรื อ ปิ ด ใช้ง านบัญ ชี ผู้ใ ช้ ฯลฯ (ดู “บัน ทึก การ
ตรวจสอบ” ใน NIST SP 800-53, Rev. 5)
กำรรวมกัน – federation: กระบวนการที่ช่วยให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลประจาตัวและการยืนยันตัวตน
ผ่านชุดของระบบเครือข่าย [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-63]
กำรทุจริต – Fraud*: การกระทาผิดกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะของการฉ้อฉลหลอกลวง
ปกปิ ด หรือทาลายความเชื่อมั่น การกระทาเหล่านีไ้ ม่จาเป็ นต้องเป็ นการคุกคามโดยใช้ความรุนแรงหรือ
การใช้กาลังบังคับ การทุจริตอาจกระทาโดยกลุ่มบุคคลและองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สิน
หรือบริการ เพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินหรือ การสูญเสียบริการ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ บุคคลหรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กำรกำกับดูแล – Governance*: การผสมผสานของกระบวนการและโครงสร้างต่างๆ ที่คณะกรรมการ
นามาใช้เพื่อบอกกล่าว สั่งการ บริหาร และ เฝ้าติดตามกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
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อัตลักษณ์/ตัวตน (หรือตัวระบุ) – identity (or identifier): ป้ายกากับเฉพาะที่ระบบใช้เพื่อระบุหน่วยงาน
วัตถุ หรือกลุม่ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
กำรควบคุ ม ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ – Information Technology Controls*: วิ ธี ก ารควบคุม ที่
สนับ สนุ น การบริ ห ารและการก ากับ ดูแ ลธุ ร กิ จ รวมทั้ง ก่ อ ให้เ กิ ด วิ ธี ก ารควบคุม ทั่ว ไป (general
controls) และการควบคุมทางเทคนิค (technical controls) สาหรับโครงสร้างพืน้ ฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology infrastructures) อันได้แก่ ระบบงาน ข้อมูล โครงสร้าง และ
บุคลากร
กำรกำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ – Information Technology Governance*: ประกอบด้วย
ภาวะความเป็ นผู้นา โครงสร้างขององค์กร และกระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรสนับสนุนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
สิทธิพิเศษน้อยทีส่ ุด – least privilege: คือหลักการที่ว่าสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยได้รบั การ
ออกแบบมาเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รบั ทรัพยากรระบบและการอนุมตั ิให้นอ้ ยที่สุด เท่าที่หน่วยงาน
จาเป็ นต้องใช้ในการดาเนินการตามหน้าที่ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
กำรเฝ้ ำติดตำมเหตุกำรณ์ – log monitoring: การใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อติดตามดูเหตุการณ์ในบันทึก
แบบผ่านๆ เพื่อหารูปแบบหรือความผิดปกติท่ีอาจบ่งบอกถึงบัญชีผใู้ ช้ การเข้าถึง หรือกิจกรรมที่ไม่ได้
รับอนุมตั ิ
ID ที่สร้ ำ งโดยระบบ – Mechanized ID: ID ระบบที่สร้างขึน้ ส าหรับโปรแกรมหรือบริการอัตโนมัติ ID
ที่ส ร้างโดยระบบ หรือ "mech ID" ควรมี บุคคลที่ไ ด้รับการระบุว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตั้งค่าและ
การใช้งาน
มิดเดิลแวร์ – middleware: เป็ นอีกคาหนึ่งสาหรับโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
(API) ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อที่อนุญาตให้โปรแกรมเมอร์เข้าถึงบริการในระดับล่างหรือสูงกว่าโดย
มีการให้ชนั้ ตัวกลางซึ่งรวมถึงฟั งก์ชนั ที่เรียกใช้บริการต่างๆ [อภิธานศัพท์ของ ISACA]
กำรยื น ยั น ตั ว ตนแบบหลำยปั จ จั ย – multi-factor authentication: ระบบการยืนยันตัวตนที่ต้องการ
มากกว่าหนึ่งปั จจัยสาหรับการยืนยันตัวตนที่สาเร็จ ปั จจัยการยืนยันความถูกต้องสามประการคือสิ่งที่
คุณรู ้ สิ่งที่คณ
ุ มี และสิ่งที่คณ
ุ เป็ น [NIST SP 800-53, Revision 5, Glossary]
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กำรห้ำมปฏิเสธควำมรับผิด – nonrepudiation: การป้องกันบุคคลที่ปฏิเสธการกระทาบางอย่างอย่าง
ไม่ถูกต้องและให้ความสามารถในการตัดสินได้ว่าบุคคลได้ดาเนินการบางอย่างไปแล้วหรือไม่ เป็ นต้น
ว่า การสร้างข้อมูล การส่งข้อความ การอนุมตั ิขอ้ มูล หรือการรับข้อความ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP
800-53, Revision 5]
ผู้ใช้ทมี่ ีสิทธิพิเศษ – privileged user: ผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิ (และดังนัน้ จึงเชื่อถือได้) ให้ทาหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยซึ่งผูใ้ ช้โดยทั่วไปจะไม่ได้รบั อนุมตั ิให้ดาเนินการ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53,
Revision]
ควำมเสี่ยง – Risk*: ความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดเหตุการณ์ท่จี ะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ความเสี่ยงวัดได้จากผลกระทบจากเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นนั้
กำรบริหำรควำมเสี่ ยง – Risk Management*: กระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและควบคุม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่อี าจจะเกิดขึน้ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
เกี่ยวกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
กำรควบคุมกำรเข้ำถึงตำมบทบำท – role-based access control: การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
ของผูใ้ ช้ (ซึ่งก็คือ การรวบรวมสิทธิการเข้าถึงที่ผูใ้ ช้ได้รบั ตามสมมติฐานที่ชัดเจนหรือโดยปริยายของ
บทบาทที่กาหนด) สิทธิในบทบาทอาจสืบทอดผ่านลาดับชัน้ ของบทบาท และโดยทั่วไปจะสะท้อนถึง
สิ ท ธิ ท่ี จ าเป็ น ในการท าหน้า ที่ท่ี ก าหนดไว้ภ ายในองค์ก ร บทบาทที่ ก าหนดอาจน าไปใช้กับ บุค คล
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
หมวดหมู่ควำมปลอดภัย – security category: การกาหนดลักษณะของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศโดย
อิงตามการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งผลกระทบจากการสูญเสียความลับ ความสมบูรณ์ หรือ
ความพร้อมใช้ของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศดังกล่าวจะมีผลต่อการดาเนินงานขององค์กร สินทรัพย์
ขององค์กร หรือบุคคล [อภิธานศัพท์ของ NIST CSRC]
กำรแบ่ ง แยก/กำรแบ่ ง หน้ ำ ที่ – segregation/separation of duties: การควบคุม ภายในขั้น พื ้น ฐาน
ที่ป้องกันหรือตรวจจับข้อผิดพลาดและความผิดปกติโดยมอบหมายให้บุคคลมีการแบ่งแยกหน้าที่ใน
การเริ่มต้นและบันทึกธุรกรรม และสาหรับการพิทกั ษ์รกั ษาสินทรัพย์ [อภิธานศัพท์ของ ISACA]
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ควร – Should*: มาตรฐานใช้คาว่า "ควร" ในที่ท่ีคาดว่าจะมีความสอดคล้อง เว้นแต่เมื่อใช้วิจารณญาณ
อย่างมืออาชีพ สถานการณ์จะแสดงให้เห็นถึงความเบี่ยงเบน
มำตรฐำน – Standard*: มาตรฐานการปฏิบัติง านวิช าชี พ การตรวจสอบภายในที่ท างคณะกรรมการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ได้ประกาศใช้เป็ นบรรทัดฐานสาหรับการดาเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในและสาหรับการประเมินผลงานการตรวจสอบภายใน
ผู้ใช้ที่มีสิทธิขั้นสูง – Superuser: ประเภทของบทบาทผูด้ ูแลระบบที่มีสิ ทธิทงั้ หมด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง
ราก (root) ของระบบปฏิบตั ิการ
ผู้ดูแลระบบ – system administrators: บุคลากรที่ได้รบั อนุมตั ิให้ตงั้ ค่าและสนับสนุนการทางานของ
ทรัพยากรด้านไอที
ผู้ออกแบบระบบ – system architects: บุคลากรที่รบั ผิดชอบในการออกแบบหรืออนุมตั ิระบบที่ตรงตาม
ความต้องการภายในและผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างพืน้ ฐานในปัจจุบนั หรือที่วางแผนไว้
ผู้ใช้ – user :บุคคล หรือ(ระบบ) กระบวนการที่ดาเนินการในนามของบุคคล ซึ่งได้รบั อนุมตั ิให้เข้าถึง
ระบบ [อภิธานศัพท์ของ NIST SP 800-53, Revision 5]
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IIA ขอขอบคุณหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ สาหรับการสนับสนุนต่างๆ อันได้แก่ คณะกรรมการกาหนดแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลสภากากับดูแลกรอบการปฏิบตั ิ
วิชาชีพระหว่างประเทศ และสภาทีป่ รึกษาแนวปฏิบตั ิในทางวิชาชีพ
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เกี่ยวกับสมำคม
สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (IIA) เป็ นหน่วยงานด้านการตรวจสอบภายในที่ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ผูใ้ ห้ความรู ้ และผูก้ าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิต่างๆ และวุฒิบตั รรับรองคุณวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน สมาคม
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2484 ในปั จจุบนั IIA ได้ให้บริการสมาชิกมากกว่า 200,000 คน จากเกือบ 200 ประเทศและดินแดน สานักงานใหญ่ของ
สมาคมตั้ ง อยู่ ที่ เ ลคแมรี่ (Lake Mary) มลรั ฐ ฟลอริ ด า สหรั ฐ อเมริ ก า ส าหรั บ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โปรดเยี่ ย มชม www.theiia.org หรื อ
www.globaliia.org

ข้อควำมปฏิเสธควำมรับผิดชอบ
IIA ตีพิมพ์เอกสารนีเ้ พื่อจุดประสงค์ในการให้ขอ้ มูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คาตอบที่ชัดเจนที่สุดสาหรั บ
สถานการณ์เฉพาะแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเท่านั้น IIA จึงใคร่แนะนาให้ท่าน
ขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระซึ่งมีความรู เ้ กี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์เฉพาะนัน้ ๆ IIA จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อการที่ผใู้ ดก็ตามเชื่อ
และอาศัยคาแนะนานีแ้ ต่เพียงอย่างเดียว
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