
๑ 
 

(ราง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วัตถุประสงคและขอบเขต 

 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๙ ในมาตรา ๕ “หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัตในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดย

หนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได” และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัตในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หรือตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” จึงไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของไดนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

๒. เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติสําหรับบุคลากรและบุคคลท่ีปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย ใน

การยืนยันตัวบุคคล การเขาถึงและการควบคุมการใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓. เพ่ือใหมีการสํารองขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ และมีแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินท่ีไม

สามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามปกติ ใหมีระบบสํารองสามารถทํางานไดอยาง

ตอเนื่องและสามารถกูระบบกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๔. เพ่ือใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

  



๒ 
 

นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหตอบสนองตอพันธกิจและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

๒. มุงกําหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแกไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีการละเมิดหรือฝาฝน

แนวนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมท้ังติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๓. เนนกํากับดูแลการดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกตองสมบูรณ 

และพรอมใชงานอยูเสมอ 

๔. เผยแพรความรู ความเขาใจเพ่ือสรางความตระหนักใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๕. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศใหสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

  



๓ 
 

แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะทําให

มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับท่ี

ปลอดภัย ชวยลดความเสียหายตอการดําเนินงานทรัพยสินบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถดําเนินงาน

ไดอยางม่ันคงปลอดภัย ซ่ึงเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 สวนท่ี ๑ แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 สวนท่ี ๒ แนวปฏิบัติการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

 สวนท่ี ๓ แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย 

 สวนท่ี ๔ แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ 

 สวนท่ี ๕ แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน 

 สวนท่ี ๖ แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

 สวนท่ี ๗ แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สวนท่ี ๘. การกําหนดผูรับผิดชอบ 

  



๔ 
 

คํานิยาม 

คํานิยามท่ีใชในนโยบายนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการทํางานเขาดวยกันโดยไดมี

การกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ี

ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบท่ีสามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการสงขอมูลและสารสนเทศระหวาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของมหาวิทยาลัยได เชนระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 

ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน 

“ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ” หมายถึง การธํารงไวซ่ึงความลับ (confidentiality) ความถูกตอง

ครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability) ของสารสนเทศ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน ไดแกความ

ถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด (non-

repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) 

“ระบบแลน (Local Area Network)” และ “ระบบอินทราเน็ต (Intranet)” หมายถึง ระบบเครือขาย

อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตางๆ ภายในมหาวทิยาลัยเขาดวยกัน เปนระบบเครือขายท่ีมี

จุดประสงคเพ่ือการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 

“ระบบอินเทอรเน็ต (Internet)” หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตสากล 

“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)” หมายถึง ระบบงานของ

มหาวิทยาลัย ท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสราง

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการใหบริการ 

การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม 

ขอมูลและสารสนเทศ เปนตน 

“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาท่ีอยูในระบบ

คอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการนําขอมูลมาผานการประมวลผล การจัด

ระเบียบใหขอมูลซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบท่ีผูใชสามารถเขาใจไดงาย 

และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอ่ืนๆ 



๕ 
 

“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย 

“ผูใชงาน” หมายถึง พนักงานหรือลูกจางหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีไดรับ

อนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 

“ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายไมวาสวนหนึ่งสวนใด 

“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลท่ีไมไดสังกัดอยูในมหาวิทยาลัย แตไดรับอนุญาตใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงและ

ใชงานขอมูลหรือสินทรัพยตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชระบบตามหนาท่ีและตอง

รับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล 

“พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information System Workspace)” 

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัย อนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงเปน 

(๑) ท่ีทํางาน หมายถึง พ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลประจําโตะทํางาน และคอมพิวเตอรแบบ

พกพา รวมถึงพ้ืนท่ีทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator) 

(๒) พ้ืนท่ีติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย หมายถึงบริเวณติดตั้ง

เครื่อง Server และอุปกรณเครือขายท้ังของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต 

(๓) พ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสาย หมายถึง พ้ืนท่ีครอบคลุมในการใหบริการระบบเครือขายไรสาย 

“สินทรัพย” หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ เปนตน 

“จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)” หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน

เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีเชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลท่ีสงจะเปนไดท้ังตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท่ีผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได มาตรฐานท่ีใชในการ

รับสงขอมูลชนิดนี้ไดแก SMTP, POP3 และ IMAP เปนตน 

“ช่ือผูใช (Username)” หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการลงบันทึกเขา 

(Login) เพ่ือใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีมีการกําหนดสิทธิการใชงานไว 

“รหัสผาน (Password)” หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ท่ีใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยัน

ตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

“บัญชีผูใชงาน (Account)” หมายถึง รายชื่อผูมีสิทธิ์ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และบริการในระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย 

“เวลาอางอิงสากล (Stratum 0)” หมายถึง การเปรียบเทียบเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชในการ

เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) กับเวลามาตรฐานสากล ในประเทศไทยนั้นเราอางอิงกับหนวยงาน
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มาตรฐาน (เชน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ) เพ่ือให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log)” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร 

ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา และชนิดของบริการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของในการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“โปรแกรมประสงคราย (Malware)” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งและ/หรือขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการออกแบบข้ึนมาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกอกวนหรือสรางความเสียหายไมวาโดยตรงหรือ

โดยออมแกระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย เชน ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) หรือสปายแวร 

(Spyware) หรือหนอน (Worm) หรือมาโทรจัน (Trojan horse) หรือฟชชิง (Phishing) หรือจดหมายลูกโซ 

(Mass Mailing) เปนตน 

“ช่ือเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name)” หมายถึง ชื่อท่ีกําหนดเฉพาะใหกับเครื่องคอมพิวเตอรบน

ระบบเครือขายโดยจะมีชื่อท่ีไมซากัน ทําใหบงบอกไดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรใดในระบบเครือขาย 

“ส่ือบันทึกพกพา” หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล ไดแก Flash Drive หรือ 

Handy Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy disk เปนตน 

“ลงบันทึกเขา (Login)” หมายถึง กระบวนการท่ีผูใชงานตองทําใหเสร็จสิ้นตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวเพ่ือเขาใชงาน

ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ซ่ึงปกติแลวจะอยูในรูปแบบของการกรอกชื่อผูใช (Username) และ

รหัสผาน (Password) ใหถูกตอง 

“ไบออส (BIOS)” หมายถึง ซอฟตแวรขนาดเล็กซ่ึงเก็บอยูในหนวยความจําบนเมนบอรดของเครื่อง

คอมพิวเตอร ทําหนาท่ีควบคุมข้ันตอนการบูตและการทํางานของอุปกรณพ้ืนฐานตางๆ ท่ีติดต้ังอยูบน

เมนบอรด 

“การตั้งคาระบบ (Configuration)” หมายถึง คาท่ีใชกําหนดการทํางานของโปรแกรมหรือองคประกอบของ

เครื่องคอมพิวเตอรท้ังทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

“เลขท่ีอยูไอพี (IP Address)” หมายถึง ตัวเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตออยูในระบบเครือขาย โดยมีท้ัง

เลขท่ีอยูไอพีรุน ๔ (IPv4) และเลขท่ีอยูไอพีรุน ๖ (IPv6) ซ่ึงเลขนี้ของแตละเครื่องจะตองไมซํ้ากัน 

“เลขท่ีอยูไอพีสาธารณะ (Public IP Address)” หมายถึง เลขท่ีอยูไอพีท่ีมีไวสําหรับใหแตละหนวยงาน 

หรือแตละบุคคลสามารถเชื่อมตอเขาหากัน หรือรับสงขอมูลระหวางกันผานเครือขายสาธารณะได 

“แบนดวิดท (Bandwidth)” หมายถึง ปริมาณขอมูลท่ีไหลเขาหรือออกจากจุดใดจุดหนึ่งของระบบเปนการ

แสดงใหเห็นถึงปริมาณขอมูลท่ีสามารถถายโอนไดในชวงเวลาหนึ่ง และเปนการบอกถึงความเร็วในการรับสง

ขอมูล 

“ลงบันทึกออก (Logout)” หมายถึง กระบวนการท่ีผูใชงานทําเพ่ือสิ้นสุดการใชงานระบบคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขาย 
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“อัพเดท (Update)” หมายถึง ปรับใหเปนปจจุบัน การปรับปรุงขอมูลดานตางๆ ของสารสนเทศใหทันสมัย

อยูเสมอ 

“อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point)” หมายถึง อุปกรณท่ีทําหนาท่ีกระจายสัญญาณในเครือขายไร

สาย 

“SSID (Service Set Identifier)” หมายถึง บริการท่ีระบุชื่อของเครือขายไรสายแตละเครือขายท่ีไมซากัน 

“การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication)” หมายถึง ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ 

เปนข้ันตอนในการพิสูจนตัวตนของผูใชงานระบบ ท่ัวไปแลวจะเปนการพิสูจนโดยใชชื่อผูใช (Username) และ

รหัสผาน (Password) 

“สิทธิของผูใชงาน” หมายความวา สิทธิท่ัวไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

“แผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram)” หมายถึง แผนผังซ่ึงแสดงถึงการเชื่อมตอของระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย 

“การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือการมอบ

อํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานระบบเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ท้ังทางอิเล็กทรอนิกสและทาง

กายภาพ รวมท้ังการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับการเขาถึง

โดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

“เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย (Information security event)” หมายความวา กรณีท่ีระบุการ

เกิดเหตุการณสภาพของบริการหรือระบบเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบาย

ดานความม่ันคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันท่ีลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเก่ียวของกับ

ความม่ันคงปลอดภัย 

“สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Information security 

incident)” หมายความวา สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจไมคาดคิด 

(unwanted or unexpected) ซ่ึงอาจทาใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัยถูก

คุกคาม  
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สวนท่ี ๑ 

แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือกําหนดเปนมาตรการในการควบคุมและปองกันการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับการ

เขาใชงานหรือการเขาถึงพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพิจารณาตามความสําคัญ

ของอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีมีคาและอาจจําเปนตองรักษาความลับ

โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใชกับผูใชงาน ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

๒. แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

๒.๑ ใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูกําหนดพ้ืนท่ีผูใชงาน พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารใหชัดเจน และจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพ้ืนท่ีใชงานและประกาศให

รับทราบท่ัวกัน โดยการกําหนดพ้ืนท่ีดังกลาวแบงออกไดเปนพ้ืนท่ีทํางาน พ้ืนท่ีติดตั้งและจัดเก็บ

อุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย พ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสาย เปน

ตน 

๒.๒ ใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๓ ใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดมาตรการควบคุมการเขา-ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๔ บุคคลภายนอกท่ีนําเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานระบบเครือขาย

ภายในสํานักงาน จะตองลงบันทึกในแบบฟอรมการขออนุญาตใชงานเครื่องคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณ และตองมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาลงนาม 
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สวนท่ี ๒ 

แนวปฏิบัติการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือชวยใหผูใชงานท่ีเปนบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ไดรับทราบถึง

หนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย รวมท้ังทําความเขาใจตลอดจน

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด อันจะเปนการปองกันทรัพยากรและขอมูลของมหาวิทยาลัย ใหเปนความลับ มี

ความถูกตองและมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 

๒. แนวปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

๒.๑ ผูใชงานจะตองไมใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๒.๑.๑ ทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักร หรือท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนสูระบบคอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ นําขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

๒.๑.๓ นําขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความ

ม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร 

๒.๑.๔ นําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร

หรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร 

๒.๑.๕ นําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชน

ท่ัวไปอาจเขาถึงไดเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

๒.๑.๖ นําขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการ

สรางข้ึน ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด 

ท้ังนี้ โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับ

ความอับอาย เขาสูระบบคอมพิวเตอร 

๒.๑.๗ เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม 

๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๖ 

๒.๒ ผูใชงานจะตองไมสนบัสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตาม ๒.๑ ในระบบคอมพิวเตอร

ท่ีอยูในความควบคุมของตน 

๒.๓ ผูใชงานจะตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑ เขาใชระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้น

มิไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ 



๑๐ 
 

๒.๓.๒ นํามาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ เชน 

รหัสผาน ไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 

๒.๓.๓ เขาถึงซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ

นั้นมิไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ 

๒.๓.๔ กระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึง

ขอมูลคอมพิวเตอรของผู อ่ืน ท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอรและ

ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปใช

ประโยชนได 

๒.๓.๕ ทําใหขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยมิชอบ 

๒.๓.๖ กระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน

ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

๒.๓.๗ สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แกบุคคลอ่ืนโดยปกปด

หรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ

คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน 

๒.๓.๘ กระทําใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับ

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๒.๓.๙ มหาวิทยาลัยเปนผูมีหนาท่ีจัดคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและพกพา พรอมโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีจําเปนตอการใชงานและถูกตองตามกฎหมาย หากบุคคลใดมีความ

ประสงคตองการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนนอกเหนือจากท่ีทางสํานักงานจัด

ไว ใหแจงความประสงคมายังมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรเพ่ือพิจารณาจัดหา

ตอไป 

๒.๓.๑๐ จําหนายหรือเผยแพรโปรแกรมท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือใน

การกระทําความผิดตาม ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๘ 

๒.๓.๑๑ ผูใชงานจะตองรับผิดชอบลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรและการกระทําใดๆ อันเกิด

จากการใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) อันเปนทรัพยสินสวนตัวของ

ผูใชงาน 

๒.๓.๑๒ หามมิใหผู ใชงานทําการแกไขเปลี่ยนแปลงการตั้งคาพารามิเตอรตางๆ ของ

คอมพิวเตอร เชน Computer Name, System Configuration และProgram 

Configuration เวนแตเปนผูมีหนาท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอรหรือ ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

๒.๓.๑๓ หามมิใหผูใชติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตนเอง เวนแตเปนผูมีหนาท่ีดูแลระบบ

คอมพิวเตอร หรือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 



๑๑ 
 

๒.๓.๑๔ หามมิใหใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพาณิชยหรือ

การอ่ืนใดท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๔ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูใชงานควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๒.๔.๑ ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

๒.๔.๒ ไมคัดลอกโปรแกรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย ไดซ้ือลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย

นําไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอ่ืนใชงานโดยผิด

กฎหมาย 

๒.๔.๓ การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name) ของมหาวิทยาลัย จะตอง

กําหนดโดยเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น 

๒.๔.๔ ไมทําการปรับแตงไบออส (BIOS) หรือการตั้งคาระบบ (Configuration) อ่ืนใดท่ี

อาจสงผลกระทบตอระบบการทํางานของคอมพิวเตอร อันเปนเหตุใหไมสามารถเปด

เครื่องใชงานไดเปนปกติ 

๒.๔.๕ ไมทําการเปลี่ยนแปลงเลขท่ีอยูไอพี (IP Address) ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะภายในมหาวิทยาลัย 

๒.๔.๖ หากผูใชงานท่ีมีความประสงคจะขอใชเลขท่ีอยูไอพีสาธารณะ (Public IP Address)

จะตองทําหนังสือขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔.๗ ไมติดตั้งและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบน

ระบบเครือขายเวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔.๘ ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอ่ืนใดเพ่ิมเติมในเครื่อง

คอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให

บุคคลอ่ืนสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยได 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔.๙ ไมใชบริการบนระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ท่ีมีการครอบครองแบนดวิดท

(Bandwidth) จํานวนมากหรือเปนเวลานานในระหวางเวลาทํางาน 

 

๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 

๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานภายในสํานักงานตองมีการกําหนดชื่อผูใช (Username) และ

รหัสผาน (Password) สําหรับเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

๓.๒ ผูใชงานไมควรอนุญาตใหผูอ่ืนใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของตนใน

การเขาใชงาน 

๓.๓ ผูใชงานควรทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเม่ือเลิกใชงานหรือไมอยูท่ีหนาจอเปน

เวลานานกวา 30 นาที 



๑๒ 
 

๓.๔ มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการ

จะตองควบคุมโดย วิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัยโดยการระบุและยืนยันตัวตนของ

ผูใชงาน (User Identification and authentication) 

 

๔. แนวปฏิบัติการใชงานบัญชีผูใชงาน (Account) 

๔.๑ ผูใชงานท่ีเปนเจาของบัญชีผูใชงาน (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตางๆ อันจะเกิดข้ึน

จากการใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เวนแตจะ

พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน 

๔.๒ ผูใชงานจะตองเก็บรักษาบัญชีผูใชงาน (Account) ไวเปนความลับและหามเปดเผยตอบุคคลอ่ืน 

หามโอน จําหนาย หรือจายแจกใหผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

๔.๓ ผูใชงานจะตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของตนเองและทําการลง

บันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เม่ือสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว 

 

๕. ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพ่ือควบคุมการเขาถึง

ระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตและผานการฝกอบรม หลักสูตร การสรางความตระหนักเรื่อง

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพ่ือปองกันการ

เขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพ่ือใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัยและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวัง หรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง

กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสมตัวอยางเชน จัดอบรม พรบ.คอมพิวเตอร

โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

๕.๒ การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) จัดใหมีการควบคุมและจํากัดสิทธิ

เพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ 

สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาถึง 

๕.๓ การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights) จัดใหมี

กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

 

๖. แนวปฏิบัติการใชรหัสผาน (Password) 

๖.๑ รหัสผาน (Password) ควรมีความยาวไมนอยกวา ๘ ตัวอักษร โดยอาจจะมีการผสมกันระหวาง

ตัวเลข ตัวอักษรท่ีเปนตัวพิมพเล็กหรือตัวพิมพใหญ ตัวอักขระพิเศษและสัญลักษณตางๆ ดวย 

ควรใชอักขระพิเศษประกอบ เชน : ; < > เปนตน 



๑๓ 
 

๖.๒ ไมควรกําหนดรหัสผาน (Password) จากชื่อ หรือชื่อสกุลของผูใชงาน ชื่อบุคคลในครอบครัว 

บุคคลท่ีมีความสัมพันธกับตนหรือคําศัพทท่ีใชในพจนานุกรม หรือจากหมายเลขโทรศัพท และ

ไมควรกําหนดรหัสผานอยางเปนแบบแผน เชน “abcdef”“aaaaaa” หรือ “123456” เปนตน 

๖.๓ ทําการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ท่ีใชงานทุก ๓-๖ เดือน หรือเปลี่ยนรหัสผาน (Password) 

ทุกครั้งท่ีมีสัญญาณบอกเหตุวาอาจรั่วไหล 

๖.๔ ในการเปลี่ยนรหัสผานแตละครั้ง ไมควรกําหนดรหัสผานใหมใหซํ้าของเดิมครั้งสุดทาย 

๖.๕ ผูใชงานท่ีไดรับรหัสผานในครั้งแรก (default password) หรือไดรับรหัสผานใหมควรเปลี่ยน

รหัสผานนั้นโดยทันที 

๖.๖ ผูใชงานเก็บรักษารหัสผาน (Password) สําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายท่ีไดมา โดยถือวาเปนความลับเฉพาะบุคคล และจะตองไมเปดเผยหรือกระทําการใด

ใหผูอ่ืนทราบโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

 

๗. แนวปฏิบัติการใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

๗.๑ ผูใชงานตองเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ผาน

ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมหาวิทยาลัย จัดสรรไวเทานั้น และหามผูใชงานทําการเชื่อมตอ

ระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอ่ืน ยกเวนแตวามีเหตุผลความจําเปนและทําการขออนุญาตจาก

ผูอํานวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลายลักษณอักษรแลว 

๗.๒ ผูใชงานตองเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสิทธิ์ท่ีไดรับตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

เทานั้น และเพ่ือประสิทธิภาพของระบบเครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลของ

มหาวิทยาลัย ตองไมใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือหาประโยชนในเชิง

พาณิชยเปนการสวนบุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมเชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม 

เว็บไซตท่ีมีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความม่ันคงตอชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตท่ีเปนภัยตอสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน หรือขอมูลท่ีอาจกอ

ความเสียหายใหกับมหาวิทยาลัย 

๗.๓ หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเก่ียวกับงานของมหาวิทยาลัย ท่ียังไมได

ประกาศอยางเปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

๗.๔ ผูใชงานตองระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ซ่ึง

รวมถึงการดาวนโหลดการอัพเดท (Update) โปรแกรมตางๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์

หรือทรัพยสินทางปญญา 

๗.๕ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ผูใชงานตองไมเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเปน

ความลับของมหาวิทยาลัย 

๗.๖ ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ผูใชงานตองไมเสนอความคิดเห็น ใชขอความท่ียั่วยุ 

ใหราย อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือการทําลายความสัมพันธ

กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 



๑๔ 
 

๗.๗ หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหผูใชงานควรทําการปดเว็บเบราเซอร

เพ่ือปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอ่ืนๆ 

 

๘. แนวปฏิบัติการใชงานและการควบคุมการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

๘.๑ แนวปฏิบัติการใชงานสําหรับผูใชงาน 

๘.๑.๑ เม่ือฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับขอมูลการขอใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใช

รายใหม ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการสรางชื่อผูใชงานพรอมรหัสผาน

ใหกับพนักงานหรือลูกจางในมหาวิทยาลัย โดยเปนความลับเฉพาะเพ่ือใชงาน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๘.๑.๒ ผูใชงานท่ีไดรับรหัสผาน (Password) ครั้งแรกในการผานเขาระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเม่ือมีการเขาสูระบบในครั้งแรกนั้นจะตองเปลี่ยน

รหัสผาน (Password) โดยทันที 

๘.๑.๓ ผูใชงานไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบคอมพิวเตอรใน

รูปแบบท่ีไมไดปองกันการเขาถึง 

๘.๑.๔ ผูใชงานควรมีการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๓-๖ เดือนหรือตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

๘.๑.๕ ผูใชงานไมควรใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของผูอ่ืนเพ่ืออาน 

รับสงขอความ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของผูใชงานและใหถือวาเจาของ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานตางๆ ในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของตน 

๘.๑.๖ หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เสร็จสิ้นผูใชงานควรทํา

การลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขามาสวมสิทธิ์การใชงาน 

๘.๑.๗ ในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท่ีเปนความลับ ผูใชงานไมควรระบุความสาคัญของขอมูล

ลงในหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

๘.๑.๘ ผูใชงานมีหนาท่ีจะตองรักษาชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน(Password) เปน

ความลับไมใหรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

๘.๒ แนวทางการควบคุมการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ 

๘.๒.๑ ผูดูแลระบบไดกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) ของ

มหาวิทยาลัย ใหเหมาะสมกับการเขาใชบริการของผูใชระบบและหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูใชงาน รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาใชงานอยางสมํ่าเสมอ เชน 

การลาออก การโอนยาย โดยจะตองไดรับหนังสือจากตนสังกัดของผูใชงานเพ่ือ

ยืนยันการเพ่ิม ลดสิทธิ์รวมไปถึงการทําลายขอมูลเปนตน 

๘.๒.๒ ผูดูแลระบบไดกําหนดจํานวนครั้ง ท่ียอมใหผู ใชงานใสรหัสผาน (Password) 

ผิดพลาดไดไมเกิน ๑๐ ครั้งหรือข้ึนอยูกับความเหมาะสมกับระบบนั้นๆ 



๑๕ 
 

 

๙. แนวปฏิบัติให มีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 

(Application and Information Access Control) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๙.๑ มีการจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) หรือควบคุมการเขาถึง

การใชงานของผูใชงานในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่น (Functions) ตางๆ ของโปรแกรม

ประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นตามความเหมาะสมหรือตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 

๙.๒ ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร จะไดรับการแยกออกจาก

ระบบอ่ืนๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ อยางเชน ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

๙.๓ การควบคุมคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ไดกําหนดขอปฏิบัติและมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารตาม

ความเหมาะสม 

๙.๔ การควบคุมการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย (Teleworking) หรือ การควบคุม

ระยะไกล (Remote Desktop) กําหนดขอปฏิบัติ แผนงานและข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใช

สําหรับการปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะใหบริการในสวนนี้ผานทาง

หนาเว็บไซตซ่ึงจะมีระบบไฟรวอลล (Firewall) เปนตัวควบคุมและบริหารจัดการการสง-รับ

ขอมูลผานการทํางานประเภทการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย (Teleworking) หรือ

การควบคุมระยะไกล (Remote Desktop) 

  



๑๖ 
 

สวนท่ี ๓ 

แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย และ

ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขาย หรือจากโปรแกรมประสงคราย (Malware) ท่ีจะสรางความเสียหายแก

ขอมูล หรือการทํางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือขายใหหยุดชะงัก รวมท้ังใหสามารถตรวจสอบ

ติดตามพิสูจนตัวบุคคลท่ีเขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ไดอยางถูกตอง 

๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

๒.๑ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการเขาใชงานระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย โดยบุคคล ภายนอกท่ีตองการสิทธิ์ในการเขาใชงาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให

เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางนอยปละ ๑ 

ครั้ง 

๒.๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีตอระบบขอมูล 

๒.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบการ

แกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตางๆ และการผานเขา-ออกสถานท่ีตั้งของระบบ ของท้ังผูท่ีไดรับ

อนุญาตและไมไดรับอนุญาตเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

 

๓. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดกําหนดการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญเชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน โดย

ใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร

รวมท้ังไดมีการทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

๓.๑ ผูดูแลระบบไดบริหารจัดการสิทธิ์ของผูใชงาน ดังตอไปนี้ 

๓.๑.๑ ในกรณีผูใชงานมีความจําเปนตองใชสิทธิ์สูงกวาปกติ ผูใชงานนั้นจะตองไดรับความ

เห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและ

ระงับการใชงานทันทีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการ



๑๗ 
 

กําหนดสิทธิพิเศษท่ีไดรับวาเขาถึงขอมูลระดับใดไดบาง โดยกําหนดใหรหัสผูใชงาน

ตางจากรหัสผูใชงานตามปกติเพ่ือผูดูแลระบบจะไดดําเนินการปรับคาหรือแกไข

ตอไป 

๓.๑.๒ ทําการยกเลิกรหัสผาน (Password) เม่ือผูใชงานระบบลาออก หรือพนจากตําแหนง

หรือยกเลิกอํานาจหนาท่ี 

 

๔. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 

๔.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจาย

สัญญาณ (Access Point) ใหรั่วไหลออกนอกพ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสายนอยท่ีสุด 

๔.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) 

ท่ีถูกกําหนดเปนคาโดยปริยาย (Default) มาจากผูผลิตทันทีท่ีนําอุปกรณกระจายสัญญาณ 

(Access Point) มาใชงาน 

๔.๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการตั้งคาความปลอดภัยในการใชงานอุปกรณ

กระจายสัญญาณ (Access Point) ตามความเหมาะสมในกรณีตางๆ 

๔.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ติดต้ังไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบเครือขายไร

สายกับระบบเครอืขายภายในมหาวิทยาลัย 

๔.๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายเพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณท่ีนาสงสัยเกิดข้ึนใน

ระบบเครือขายไรสาย และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบ

พบการใชงานระบบเครือขายไรสายท่ีผิดปกติ ใหผูดูแลระบบ (System Administrator) 

รายงานตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที 

๔.๖ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควบคุมดูแลไมใหบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับอนุญาตใช

งานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายในตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

๕. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

๕.๑ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดมาตรการควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ท่ีไมใชเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองลงทะเบียน

ขออนุญาต ระบุ วัน-เวลา เขาออกและเหตุผลความจําเปน 

๕.๒ ผูใชงานภายนอกท่ีจะนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเครงครัด 

๕.๓ หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพ่ิมเติมหรือทําการใดๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก

อุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณท่ีเชื่อมตอกับ
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ระบบเครือขายหลัก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๕.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพ่ือบริหารจัดการ

ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

๕.๔.๑ ใชวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพ่ือควบคุมผูใชงานใหสามารถใชงานเฉพาะระบบ

เครือขายท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

๕.๔.๒ มีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงระบบเครือขายท่ีมีการใชงานรวมกัน 

๕.๔.๓ มีการกําหนดใหจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงาน

ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

๕.๔.๔ ระบบเครือขายท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ท่ีมีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอ่ืนๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ได ถูกเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก และมี

ความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมประสงคราย (Malware) 

๕.๔.๕ การเขาสูระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย ผานทางระบบอินเทอรเน็ตได

กําหนดใหลงบันทึกเขา (Login) โดยระบุชื่อผูใชงานและรหัสผานผูใชงานผานระบบ

พิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของผูใชงาน 

๕.๔.๖ เลขท่ีอยูไอพี (IP Address) ของระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย ไดมีการปองกัน

หนวยงานภายนอกท่ีเชื่อมตอ ไมสามารถมองเห็นได 

๕.๔.๗ จัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ

ขอบเขตของระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก ท่ีสามารถระบุบนระบบ

เครือขายและอุปกรณบนเครือขาย พรอมท้ังปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอและ

การระบุอุปกรณบนเครอืขาย (Equipment Identification in Networks) มีวิธีการ

ท่ีสามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการ

ยืนยัน 

๕.๔.๘ การใชเครื่องมือตางๆ เพ่ือการตรวจสอบระบบเครือขาย จะตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูดูแลระบบ (System Administrator) และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

๕.๔.๙ มีการปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote Diagnostic 

and Configuration Port Protection) ควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับ

ตรวจสอบและปรับแตงระบบท้ังการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย 

๕.๔.๑๐ มีการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection Control) ควบคุม

การเขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานให

สอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 

๕.๔.๑๑ มีการควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing Control) ควบคุม

การจัดเสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือ

ไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง

หรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 
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๕.๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาท่ีบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

(Server) และรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการกําหนดแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของซอฟตแวรระบบ (Systems Software) 

๕.๖ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

(Log) เพ่ือใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคล

ไดตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 

๕.๖.๑ ความครบถวน ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลท่ีเขาถึงสื่อดังกลาวไดและขอมูลท่ี

ใชในการจัดเก็บ กําหนดชั้นความลับในการเขาถึงขอมูลซ่ึงผูดูแลระบบไมไดรับ

อนุญาตใหแกไขขอมูลท่ีเก็บรักษาไว ยกเวนผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย (Internal IT Auditor) หรือบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๕.๖.๒ กําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงาน 

(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุกเชน บันทึก

การเขา-ออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน Command 

Line และ Firewall Log เปนตน เพ่ือประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บ

บันทึกดังกลาวไวอยางนอย ๙๐ วัน นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

๕.๖.๓ ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบอยางสมํ่าเสมอ 

๕.๖.๔ วิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงบันทึก

เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวของเทานั้น 

๕.๗ กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 

๕.๗.๑ บุคคลจากหนวยงานภายนอกท่ีตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของมหาวิทยาลัย จะตองทําเรื่องขออนุญาต

เปนลายลักษณอักษร 

๕.๗.๒ ผูดูแลระบบไดควบคุมชองทาง (Port) ท่ีใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม 

๕.๗.๓ วิธีการใดๆ ท่ีสามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการ

อนุญาตจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๗.๔ การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความ

จําเปนในการดําเนินงานกับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๗.๕ การเขาใชงานตองผานระบบการพิสูจนตัวตนจากระบบของมหาวิทยาลัย 

 

๖. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงาน 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงาน เพ่ือ

ปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีไมมีผูดูแล ดังตอไปนี้ 
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๖.๑ ผูใชงานตองออกจาก (Log out) ระบบสารสนเทศโดยทันทีเม่ือเสร็จสิ้นการใชงานหรือไมอยูท่ี

หนาจอเปนเวลานานๆ 

๖.๒ ปองกันผูอ่ืนเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศของตน 

๖.๓ สรางความตระหนักใหเกิดความเขาใจในมาตรการปองกันการเขาถึงอุปกรณในขณะท่ีไมมี

ผูใชงาน 

๖.๔ เม่ือผูใชงานระบบสารสนเทศท้ิงไวโดยไมใชงานเปนเวลานาน ระบบจะยุติการใชงานระบบ

ภายในระยะเวลา 10 นาที หรือตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับระบบนั้นๆ 

 

๗. แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผูใชงาน 

 ผูดูแลระบบ (System Administrator) จัดทําข้ันตอนทางปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนผูใชงานใน

การเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาต

ดังกลาว ดังตอไปนี้ 

๗.๑ ทําการลงทะเบียนผูใชงาน สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารหรือ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ท่ีไดรับแจงจากตนสังกัดนั้นๆ 

๗.๒ ตรวจสอบบัญชีผูใชงาน โดยไมมีการลงทะเบียนผูใชงานมากอน 

๗.๓ ตรวจสอบและใหสิทธิในการเขาถึงท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความรับผิดชอบตามขอกําหนดของตน

สังกัด 

๗.๔ แสดงเอกสารเปนบันทึกหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แจงใหแกผูใชงานเพ่ือแสดงถึง

สิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงานในการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

๗.๕ กําหนดใหมีการถอดถอนสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศโดยทันทีเม่ือผูใชงานนั้นทําการลาออก

หรือเปลี่ยนตําแหนงงาน 

๗.๖ การลงทะเบียนผูใชงาน ผูดูแลระบบตองทําการตรวจสอบหรือทบทวนบัญชีผูใชงานท้ังหมดเพ่ือ

ปองกันการเขาถึงระบบสารสนเทศโดยไมรับอนุญาต 

 

๘. แนวปฏบัิติการดูแลสินทรัพยสารสนเทศ 

๘.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาท่ีควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงาน

ระบบคอมพิวเตอร (clear desk and clear screen policy) สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร

หรือเทปบันทึก Back up ขอมูล ซ่ึงเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิจัดเก็บไวในท่ีท่ีปลอดภัย

ในเวลาท่ีไมมีผูดูแล และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใช

งาน 

๘.๒ ผูใชงานตองจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีความสําคัญหรือเปนความลับของมหาวิทยาลัย ไวในท่ี

ปลอดภัยภายหลังจากใชงานเสร็จ 



๒๑ 
 

๘.๓ ผูใชงานตองปองกันไมใหบุคคลภายนอกใชกลองดิจิตอล เครื่องสําเนาเอกสาร และเครื่องสแกน

เอกสาร โดยไมไดรับอนุญาต 

๘.๔ หากมีการนําอุปกรณสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ เขามาตอพวงอยางเชน แฟลชไดรฟ, สมารทโฟน, 

กลองดิจิตอล ผูใชงานจะตองแนใจวาอุปกรณเหลานั้นไมกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ

คอมพิวเตอรภายในหนวยงาน หากจําเปนตองมีการเชื่อมตอควรแจงเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือทําการตรวจสอบกอนการใชงาน 

 

๙. แนวปฏิบัติการแบงแยกระบบเครือขาย 

 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการแบงแยกระบบเครือขาย เปนกลุมของผูใชบริการ

และกลุมของระบบสารสนเทศ เพ่ือจํากัดสิทธิการใชงาน และควบคุมผูใชใหสามารถใชงานเฉพาะระบบ

เครือขายท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น โดยแบงออกเปน ๓ โซน ดังตอไปนี้ 

๙.๑ โซนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เปนโซนท่ีมีการจัดเตรียมอุปกรณ และระบบเพ่ือปองกันและ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยในระดับสูง เชน ระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก ระบบสํารอง

ไฟฟา ระบบสํารองขอมูล 

๙.๒ โซนผูใชงานภายในเปนโซนสําหรับบุคคลากรในมหาวิทยาลัยโดยมีการติดตั้งระบบ Antivirus 

และระบบ Firewall 

๙.๓ โซนภายนอก สําหรับบุคคลภายนอกใหสามารถเขาถึงและใชงานสารสนเทศภายในหนวยงาน

ผานอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย Firewall หรือ (Intrusion Prevention 

System/Intrusion Detection System) 

  



๒๒ 
 

สวนท่ี ๔ 

แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือกําหนดหนาท่ีและแนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ (System Administrator) ในการบริหารจัดการ

กํากับ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และระบบเครือขาย (Network) ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ

รวมท้ังการสอดสองดูแลผูใชงานใหเปนไปตามแนวนโยบาย 

๒. แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ (System Administrator) 

๒.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

๒.๑.๑ ตรวจสอบดูแลรักษาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของ

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ หากตรวจพบสิ่ง

ผิดปกติเก่ียวกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหรีบดําเนินการ

แกไข รวมท้ังปองกันและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทันที ในกรณีท่ีสิ่ง

ผิดปกติดังกลาวเกิดข้ึนจากการใชงานของผูใชงานท่ีไมเปนไปตามนโยบายนี้ ใหรีบ

แจงผูใชงานผูนั้นใหยุติการกระทําดังกลาวในทันที และในกรณีจําเปนเพ่ือปองกัน

หรือบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกมหาวิทยาลัย ใหผูดูแลระบบ (System 

Administrator) พิจารณาระงับการใชระบบเครือขายของผูใชงานดังกลาวไดทันที 

๒.๑.๒ ตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

และระบบเครือขายอยูเสมอ 

๒.๑.๓ ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกไขขอบกพรองของเครื่อง

คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ใหมีความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานและทันสมัย

อยูเสมอ 

๒.๑.๔ ตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

และระบบเครือขาย 

๒.๑.๕ เม่ือหมดความจําเปนในการใชงาน ดวยวิธีการตามมาตรฐาน DOD 5220.22-M 

ผูดูแลระบบจะทําการลบขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) อยางถาวร หรือทําลายขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย บนเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

๒.๑.๖ ดูแลรักษาและตรวจสอบชองทางการสื่อสารของระบบเครือขายอยูเสมอและปดชอง

ทางการสื่อสารของระบบเครือขายท่ีไมมีความจําเปนตองใชงานในทันที 

๒.๑.๗ ดูแลรักษาและปรับปรุงบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ใหถูกตองและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ โดยใหยกเลิกสิทธิ์การใชงานของผูใชงานท่ีพนสภาพการเปน

ผูใชงาน 

๒.๑.๘ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานใหมีการกําหนดรหัสผาน (Password) 

รวมท้ังการเก็บรักษารหัสผาน (Password) 
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๒.๑.๙ ไมใชอํานาจหนาท่ีของตนในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานท่ีใชงานระบบคอมพิวเตอร

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๒.๑.๑๐ ไมกระทําการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิ์หรือขอมูลสวนบุคคลของผูใชงาน

ท่ีใชงานระบบคอมพิวเตอรหรือมีขอมูลสวนบุคคลจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๒.๑.๑๑ ไมเปดเผยขอมูลท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีไม

เปดเผยใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

๒.๑.๑๒ เม่ือผูดูแลระบบ (System Administrator) พนจากหนาท่ี จะตองคืนสินทรัพยของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของตนในทันทีท่ีพนจากหนาท่ี และให

ผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

ตรวจสอบการคืนสินทรัพย 

๒.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) 

โดยเก็บรักษาขอมูลของผูใชงานเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัวผูใชงานนับตั้งแตเริ่มใช

บริการและเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

  การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ใชวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยดังตอไปนี้ 

๒.๒.๑ เก็บในสื่อเก็บขอมูลท่ีสามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง และระบุตัวบุคคล

ท่ีเขาถึงสื่อดังกลาวได 

๒.๒.๒ มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลท่ีจัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการ

เขาถึงขอมูลดังกลาว เพ่ือรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหผูดูแลระบบ 

(System Administrator) สามารถแกไขขอมูลท่ีเก็บรักษาไวเวนแต ผูท่ีกําหนดให

สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

(Internal IT Auditor) หรือบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒.๒.๓ ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น สามารถระบุรายละเอียดผูใชงานเปนรายบุคคลได 

๒.๒.๔ เพ่ือใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริง ผูดูแลระบบไดตั้ง

นาฬิกาของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดย

ผิดพลาดไมเกิน ๑๐ มิลลิวินาที 
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สวนท่ี ๕ 

แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือกําหนดเปนมาตรการในการสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อุปกรณหลักท่ีทํา

หนาท่ีเชื่อมโยงระบบเครือขาย และเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไมสามารถดําเนินการดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถกูระบบกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง เหมาะสม และสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

๒. แนวปฏิบัติการสํารองขอมูล 

๒.๑ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศสํารองขอมูลและซอฟตแวรเก็บไวบนสื่อเก็บขอมูลแบบภายนอก เปน

รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป ตามความเหมาะสม โดยจัดเรียงตามลําดับความจําเปน

ของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จากจําเปนมากไปหานอย 

๒.๒ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติการและจัดทําการสํารองขอมูลและการกูคืน

ขอมูลอยางสมํ่าเสมอทุกเดือนหรือตามความเหมาะสมไปยังศูนยกูคืนระบบจากความเสียหาย

ทางภัยพิบัติ (DR-Site) ท้ังระบบซอฟตแวรและขอมูลในระบบสารสนเทศ 

๒.๓ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้นใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวร วันท่ี 

เวลาท่ีสํารองขอมูลและผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูลไวอยางชัดเจนและทําการจัดเก็บสื่อเก็บ

ขอมูรายเดือนแยกไว ณ สถานท่ีอ่ืน 

๒.๔ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดเตรียมศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR site) เพ่ือเตรียมความพรอม

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหสามารถกูระบบงานตามลําดับความสําคัญคืนมาใหใชงานไดภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการทดสอบปละ ๒ ครั้ง 

๒.๕ มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศระบบ

สํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสเปนลําดับชั้น โดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี ๖ 

แนวปฏิบัติการประเมินความเส่ียง 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและปองกันผลกระทบท่ีอาจมีตอความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ รวมท้ังใหสามารถกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงไดอยางถูกตอง สงผลใหระบุความเสี่ยงไดอยาง

ชัดเจน และสามารถควบคุมความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ ระบุความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงใหสอดคลองตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงนั้น ดังตอไปนี ้

๒.๑.๑ ความเสี่ยง ท่ีเ กิดจากการลอบเขาทางระบบปฏิบัติการเพ่ือยึดครองเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

๒.๑.๒ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลักลอบเขาเชื่อมโยงกับระบบเครือขายไรสายโดยไมไดรับ

อนุญาต 

๒.๑.๓ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขายเกิด

การขัดของระหวางการใชงาน 

๒.๑.๔ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงบันทึกเขา (Login) สารสนเทศท่ีสําคัญผานระบบ

เครือขายของผูใชงานคนเดียวกันมากกวาหนึ่งจุด 

๒.๑.๕ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลักลอบใชรหัสผาน (Password) ของผูอ่ืนโดยไมไดรับ

อนุญาต 

๒.๑.๖ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) อยางนอยปละ ๑ 

ครั้ง 

๒.๒ กําหนดวิธีการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิด

จากความเสี่ยงนั้น 

๒.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงใหคํานึงถึงองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑ ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงท่ีระบุ 

๒.๓.๒ ภัยคุกคามหรือสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดเหตุการณท่ีระบุรวมถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึน 

๒.๓.๓ จุดออนหรือชองโหวท่ีอาจถูกใชในการกอใหเกิดเหตุการณท่ีระบุ 

๒.๓.๔ ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ ความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะเกิดข้ึนของหนวยงาน 

  



๒๖ 
 

สวนท่ี ๗ 

แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดมีความรูความเขาใจ

และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง 

๒. แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

๒.๑ จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสมํ่าเสมอ โดยการจัดฝกอบรมอาจใชวิธีการเสริม

เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตางๆ ตามแผนการฝกอบรมของ

มหาวิทยาลัย 

๒.๒ จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยการจัด

สัมมนาควรจัดปละไมนอยกวา ๑ ครั้ง โดยอาจจัดรวมกับการสัมมนาอ่ืนดวยก็ได และอาจเชิญ

วิทยากรจากภายนอกท่ีมีประสบการณดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มา

ถายทอดความรู 

๒.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ ใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู หรือขอระวังใน

รูปแบบท่ีสามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ 

๒.๔ ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจความ

ตองการของผูใชงาน 

  



๒๗ 
 

สวนท่ี ๘ 

การกําหนดผูรับผิดชอบ 

 

 กําหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ

อันตรายใดๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตาม

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

๑. ระดับนโยบาย 

 ใหผูบริหารระดับสูง ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานท่ีทําหนาท่ี CIO และ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบในการสั่งการตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยติดตามและกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบ 

รวมท้ังใหขอเสนอแนะแกเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ 

 

๒. แนวทางปฏิบัติของผูรับผิดชอบ 

๒.๑ ผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานอยางใกลชิด ใหความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแกไขปญหาจาก

สถานการณความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการ

ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบระบบความม่ันคงและความปลอดภัย

ของฐานขอมูลและสารสนเทศ พรอมรายงานผลการดําเนินการ รวมท้ังรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ควบคุมการเขา-ออกหอง Server ตามการกําหนดสิทธิการเขาถึง Server 

๒.๑.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ Server และอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย 

(Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลท้ังหมดใหสามารถใชงานได

ตามปกติตลอด ๒๔ ชม. 

๒.๑.๓ กํากับดูแล การติดตั้ง รื้อถอน ดูแล ตรวจสอบ การเชื่อมโยงการสื่อสารผาน

เครือขายทางระบบ LAN , Internet , Intranet ท่ีใหบริการในมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๔ กํากับดูแลรักษาการทํางานระบบดับเพลิงอัตโนมัติของเครื่อง Server ใหสามารถ

ทํางานไดตลอดเวลาเม่ือเกิดสถานการณไฟไหม 

๒.๑.๕ แกไขปญหา อุปสรรค สถานการณความเสี่ยงและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบ

เชื่อมโยงเครือขายของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

๒.๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณท่ีเกิดข้ึนกับระบบเครือขายและระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ ใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูงทราบสมํ่าเสมอ 

๒.๑.๗ กํากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) การเขาใชงานและการเขาถึงระบบ

การทํางานของ Server ตามสิทธิการเขาถึงระบบ 



๒๘ 
 

๒.๑.๘ กํากับดูแล การปองกันการถูกเจาะระบบ และแกไขปญหาการถูกบุกรุกเขาระบบ

ฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับอนุญาตตามแนวนโยบายและ

แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

๒.๑.๙ กํากับดูแล ตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณปองกันการถูกบุกรุกระบบจาก

บุคคลภายนอก (Firewall) และโปรแกรมปฏิบัติการท้ังหมดท่ีติดตั้งอยูใน Server 

ของระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีใหบริการในเว็บไซต ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ตลอด ๒๔ ชม. 

๒.๑.๑๐ กํากับดูแล ตรวจสอบในการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ตาง ๆ 

ของระบบอ่ืน ๆ 


