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นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
------------------------------------------------------1. วัตถุประสงคและขอบเขต
เพื่ อให ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของวิท ยาลั ยเทคนิ ค กํ า แพงเพชร หรื อ ต อ ไปนี้ เรี ยกวา
“องคกร” เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานได
อยางตอ เนื่อง รวมทั้งป องกั นป ญหาที่อ าจจะเกิ ดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ องคกรจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภั ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกํ าหนดให มี มาตรฐาน(Standard) แนว
ปฏิบัติ(Guideline) ขั้ นตอนปฏิ บัติ(Procedure) ให ครอบคลุม ดานการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1.1 การจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารหรือเครือขายคอมพิ วเตอรขององคกร ทําใหดําเนินงานไดอยามีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.2 กําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.3 นโยบายนี้จะตองทําการเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาที่ทุกคน
จะตองลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
1.4 เพื่อ กําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิ บัติ และวิธีปฏิ บัติ ให ผู บริห าร เจ าหน าที่ ผู ดูแ ลระบบและ
บุค คลภายนอกที่ ปฏิ บัติงานให กั บองค กร ตระหนั ก ถึงความสําคัญ ของการรั กษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรในการดําเนินงาน
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
1.5 นโยบายนี้ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมิ นนโยบายตามระยะเวลา 1 ครั้งตอป หรือ
ตามที่ระบบไวในเอกสาร “การตรวจสอบประเมินนโยบาย”
2. องคประกอบของนโยบาย
2.1 คํานิยาม
2.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
2.3 การควบคุมการเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร
2.4 การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.6 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและคอมพิวเตอรพกพา
2.7 การใชงานอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.8 การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
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องคประกอบของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารขององค ก รแต ละส วนที่ ก ล า วข างต น จะประกอบด วยวัตถุ ป ระสงค รายละเอี ย ดของ
มาตรฐาน(Standard) แนวทางปฏิ บัติ(Guideline) และขั้น ตอนวิธีการปฏิ บัติ(Procedure) ในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อที่จะทําใหองคกรมีมาตรการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับที่ปลอดภัย
ชวยลดความเสียหายตอการดําเนินงาน ทรัพยสิน บุคลากร ขององคกร ทําใหสามารถดําเนินงานได
อยางมั่นคงปลอดภัย
นโยบายการเข า ใช ง านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารขององค ก รนี้ จั ดเป น
มาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ซึ่ง
เจาหนาที่ขององคกรและหนวยงานภายนอกจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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คํานิยาม
คํานิยามที่ใชในนโยบายนี้ ประกอบดวย
 องคกร หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร
 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ หมายถึง ฝายงานที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให
คําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในองคกร
 หัวหนางานศูนยขอมู ลสารสนเทศ หมายถึง ผูมีอํานาจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค กร ซึ่ งบทบาทหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในส วนของการกํ าหนดนโยบายมาตรฐาน การ
ควบคุมดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การรักษาความมั่นคงปลอดภั ย หมายถึ ง การรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ยสําหรับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร
 มาตรฐาน (Standard) หมายถึ ง บรรทั ด ฐานที่ บั ง คั บ ใช ในการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เพื่ อ ให ได ต าม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย
 วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเปนขอ ๆ ที่ตองนํามาปฏิบัติ เพื่อให
ไดมาซึ่งมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค
 แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง หมายถึงแนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิ บัติ แตแนะนําใหปฏิบัติ
ตามเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น
 ผูใช หมายถึง บุคคลที่ไดรับอนุญาต (Authorized user) ใหสามารถเขาใชงาน บริหาร หรือดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค กร โดยมี สิ ทธิ์ และหน าที่ ขึ้ น อยู กั บ บทบาท (Role) ซึ่ งองค กร
กําหนดไว ดังนี้
o ผูบริหาร หมายถึ ง ผูมีอํ านาจบริหารในระดับสูงขององคกร เช น หัวหนาหน วยงานราชการ
เปนตน
o ผู ดู แ ลระบบ (System Administrator) หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับ บั ญ ชาให มีห นา ที่ รับผิด ชอบในการดู แ ลรักษาระบบและเครือข ายคอมพิ วเตอรซ่ึง
สามารถเข าถึ ง โปรแกรมเครื อ ข ายคอมพิ วเตอร เพื่ อ การจั ดการฐานข อ มู ลของเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
o เจ า หน า ที่ หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ า งประจํ า ลู ก จ า งชั่ ว คราว
และเจาหนาที่ประจําโครงการขององคกร
 หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรอนุญาตให
มีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานข อมูลหรือ ทรัพยสินตาง ๆ ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใช
ระบบตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการักษาความลับของขอมูล
 ข อมูล คอมพิว เตอร หมายถึง ข อมูล ขอความ คํ าสั่ง ชุดคํ าสั่ง หรือ สิ่งอื่นใด บรรดาที่อ ยูในระบบ
คอมพิ วเตอรในสภาพที่ ระบบคอมพิ วเตอร อาจประมวลผลได และให ห มายความรวมถึ ง ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข อเท็ จจริ งที่ ได จากข อมู ลนํ ามาผานการประมวลผล การจัด
ระเบี ยบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตั วเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเป นระบบที่ผูใชสามารถ
เขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
 ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกั น
โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทํา
หนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
 ระบบเครือขาย (Network System) หมายถึ ง ระบบที่ สามารถใช ในการติดต อสื่ อสารหรือ การสง
ขอมู ลและสารสนเทศระหว างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศต าง ๆ ขององค ก รได เช น ระบบ LAN,
ระบบ Intranet, ระบบ Internet เปนตน
o ระบบ LAN และระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครื อ ขา ยอิ เล็ กทรอนิ กส ที่เชื่ อมต อระบบ
คอมพิ ว เตอร ต า ง ๆ ภายในหน ว ยงานเข า ด ว ยกั น เป น เครื อ ข ายที่ มี จุ ด ประสงค เพื่ อ การ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน
o ระบบ Internet หมายถึ ง ระบบเครื อ ข า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก
 ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึ ง ระบบงานของ
หนวยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิ วเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสราง
สารสนเทศที่ ห น วยงานสามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ในการวางแผน การบริห าร การสนั บ สนุ นการ
ให บ ริ ก าร การพั ฒ นาและควบคุ ม การติ ด ต อ สื่ อ สาร ซึ่ งมี อ งค ป ระกอบ เช น ระบบคอมพิ วเตอร
ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน
 พื้ น ที่ ใช งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information System Workspace)
หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ห น ว ยงานอนุ ญ าตให มี ก ารใช ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โดยแบงเปน
o พื้น ที่ ทํางานทั่ วไป (General working area) หมายถึง พื้ นที่ ติดตั้ งเครื่อ งคอมพิ วเตอร สว น
บุคคล และคอมพิวเตอรพกพาที่ประจําโตะทํางาน
o พื้นที่ทํางานของผูดแู ลระบบ (System administrator area)
o พื้ น ที่ ติ ดตั้ งอุ ป กรณ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ระบบเครื อ ข า ย (IT equipment or
network area)
o พื้นที่จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data storage area)
o พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN coverage area)
 เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของระบบงานโดย
เจาของขอมูลเปนผู รับผิดชอบขอมู ลนั้น ๆ หรือ ได รับ ผลกระทบโดยตรงหากข อมูลเหลานั้ นเกิดสู ญ
หาย
 ทรัพยสิน หมายถึง ข อมู ล ระบบขอมูล และทรัพยสินดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
หนวยงาน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน
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 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ยที่ เชื่ อ มโยงถึ ง กั น ข อ มู ล ที่ ส ง จะเป น ได ทั้ ง ตั ว อั ก ษร ภาพถ า ย
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได
มาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลชนิดนี้ ไดแก SMTP, POP3 และ IMAP เปนตน
 รหัสผาน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออั กขระหรือตั วเลข ที่ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุ มการเขาถึ งข อมูลและระบบขอมู ลในการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชุ ดคํ าสั่ง ไม พึ งประสงค หมายถึ ง ชุด คํ า สั่ง ที่ มี ผ ลทํ า ให คอมพิ วเตอร หรื อ ระบบคอมพิ วเตอรห รื อ
ชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของหรือปฏิบัติงานไม
ตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว
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สวนที่ 1
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
(Physical and environment security)
1. วัตถุประสงค
กําหนดเป นมาตรการควบคุมและปองกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ ยวของกั บการ
เขาใชงานหรือการเขาถึงอาคาร สถานที่ และพื้ นที่ ใช งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิ จารณา
ตามความสํ าคั ญ ของอุ ป กรณ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ข อ มู ล ซึ่ ง เป นทรั พ ย สิน ที่ มี ค า และอาจ
จําเป น ตองรักษาความลั บ โดยมาตรการนี้จะมี ผลบั งคั บใชกั บผู ใชและหน วยงานภายนอก ซึ่งมี สวน
เกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
2. การกําหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
2.1 ภายในองคกร ควรมีการจําแนกและกํ าหนดพื้นที่ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ อยาง
เหมาะสม โดยจัดทําเปนเอกสาร “การกําหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ” เพื่อจุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากผูที่ไมได
รับอนุญาต รวมทั้งปองกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
2.2 ผูบริหาร ควรกําหนดและแบงแยกบริเวณพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหชัดเจน รวมทั้งจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพื้นที่ใชงานและประกาศใหรับทราบทั่วกัน โดย
การกําหนดพื้นที่ดังกลาวอาจแบงออกไดเปน พื้นที่ทํางานทั่วไป (General working area) พื้นที่
ทํ างานของผู ดู แ ลระบบ (System administrator area) พื้ น ที่ ติ ดตั้ งอุ ป กรณ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT equipment area) พื้นที่จัดเก็ บขอมูลคอมพิ วเตอร (Data storage area) และ
พื้นที่ใชงานเครือขายไรสาย(Wireless LAN coverage area) เปนตน
2.3 ผู บ ริห าร ต องกํ าหนดสิ ท ธิ์ ให กั บ เจ า หน าที่ ให ส ามารถมี สิท ธิ์ในการเขา ถึ งพื้ น ที่ ใช งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ปฏิ บั ติ หนา ที่ ตามที่ ได รั บ มอบหมายอย า งครบถ ว น
ประกอบดวย
2.3.1 จัดทํา “ทะเบียนผูมีสิทธิ์เขาออกพื้นที่” เพื่อใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2.3.2 ทําการบันทึกการเขาออกพื้นที่ใชงานและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบการบันทึกการเขา
ออกดังกลาว โดยจัดทําเปนเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่”
2.3.3 จัดใหมีเจาหน าที่ ทําหน าที่ ตรวจสอบประวัติการเข าออกพื้ นที่ ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนประจําทุกวัน และใหมีการปรับปรุงรายการผูมีสิทธิ์เขาออกพื้นที่ใชงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. การควบคุมการเขาออก อาคาร สถานที่
3.1 จัดทําเอกสารระบุสิทธิ์ของผูใช และ “หนวยงานภายนอก” ในการเขาถึงสถานที่ โดยแบงแยกได
ดังนี้
3.1.1 องคกรตองกําหนดสิทธิ์ ผูใช ที่มีสิท ธิ์ผานเขาออกและชวงเวลาที่มีสิทธิ์ในการผานเขา
ออกในแตละ “พื้นที่ใชงานระบบ” อยางชัดเจน
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3.1.2 การเข าถึ งอาคารของหนวยงาน ของบุค คลภายนอกหรือ ผู มาติ ดตอ เจา หน าที่ รักษา
ความปลอดภั ย จะต อ งให มี ก ารแลกบั ต รที่ ใช ระบุ ตั วตนของบุ ค คลนั้ น ๆ เช น บั ต ร
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน แลวทําการลงบันทึกขอมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับ
แบบฟอรมการเขาออกพรอมกับบัตรผูติดตอ (Visitor)
3.1.3 บุ ค คลที่ ม าติ ด ต อ ต อ งติ ด บั ต รผู ติ ด ต อ (Visitor) ตรงจุ ด ที่ ส ามารถเห็ น ได ชั ด เจน
ตลอดเวลาที่อยูในองคกร
3.1.4 กรณี ที่บุคคลภายนอกหรือ ผูติ ดตอ ต อ งการนํ าอุ ปกรณ ตา ง ๆ เช น คอมพิ วเตอรสวน
บุคคล หรือคอมพิวเตอรพกพา หรืออุปกรณเครือขายเขาบริเวณอาคาร เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจะตองลงบันทึกในแบบฟอรมการเขาออกในรายการอุปกรณที่นําเขามา
ใหถูกตอง
3.1.5 เจาหนาที่ ที่บุคคลภายนอกเขามาติดตอ จะตองลงชื่ออนุญาตการเขาออกในแบบฟอรม
การเขาออกไดถูกตอง
3.1.6 บุคคลภายนอกหรือผูติดตอ ตองคืนแบบฟอรมการเขาออกและบัตรผูติดตอ(Visitor) กับ
เจา หน าที่ รักษาความปลอดภั ยก อ นออกจากอาคาร และ ร า. ต อ งตรวจสอบผู ติ ดตอ
อุปกรณ พรอมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกใหถูกตอง
3.2 ผูใช จะไดรับสิทธิ์ใหเขาออกสถานที่ทํางานไดเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกําหนดเพื่อใชในการทํางาน
เทานั้น
3.3 หากมีบุคคลอื่นใดที่ไมใชผูใช ขอเขาพื้นที่โดยมิไดขอสิทธิ์ในการเขาพื้นที่นั้นไวเปนการลวงหนา
หนวยงานเจาของพื้ นที่ ต องตรวจสอบเหตุ ผลและความจําเป น กอ นที่ จะอนุ ญ าต ทั้ งนี้จะต อง
แสดงบัตรประจําตัวที่องคกรออกให โดยหนวยงานเจาของพื้ นที่ตองจดบันทึกบุคคลและการขอ
เขาออกไวเปนหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไมอนุญาตใหเขาพื้นที่
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สวนที่ 2
การควบคุมการเขาออกหองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer Center Entry Control)
1. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุ ม ป อ งกั นมิให บุคคลที่ไม มีอํานาจหน าที่เกี่ยวข องในการปฏิบัติ
หนาที่เขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งจะทําให
เกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบขอมูลขององคกร โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเขา
ออกที่แตกตางกันของกลุมบุคลตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร
2. คําจํากัดความของผูเกี่ยวของ
2.1 ผูดูแ ลระบบ หมายถึง เจาหนาที่ ทุกคนที่ ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกั บงานปฏิ บัติการและบํารุง
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี
2.2 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่องคกรที่มีสิทธิ์ในการเขาออกสถานที่ อาหาร หอง ภายในองคกร
2.3 ผูติดตอจากหน วยงานภายนอก หมายถึง บุ คคลจากหนวยงานภายนอกที่ม าทํ าการติดต อขอ
เขาถึงหรือใชขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
3. บทบาทและความรับผิดชอบ
3.1 หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
3.1.1 อนุมัติสิทธิ์เขาออกพื้นที่ใชงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
3.1.2 อนุมัตกิ ระบวนการควบคุมการเขาออก กลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
3.2 ผูดูแลระบบ
3.2.1 ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเขามาภายในงานศูนยขอมูลสารสนเทศใหปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎเกณฑของงานศูนยขอมูลสารสนเทศ อยางเครงครัด
3.2.2 ตรวจสอบให มั่ นใจวาบุ ค คลที่ ได ผา นเขาออกงานศู น ยข อ มู ลสารสนเทศ ต องติ ดบั ตรผู
ติดตอ (Visitor) หรือบัตรประจําตัวขององคกรเทานั้น
4. กระบวนการควบคุมการเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร
4.1 ผูดูแลระบบ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ และเจาหนาที่ องคกร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1.1 ผูดูแลระบบ ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสัดสวนชัดเจน เชน
ส ว นระบบ เครื อ ข า ย (Network Zone) ส ว น เครื่ อ งแม ข า ย(Server Zone) ส ว น
เครื่อ งพิ ม พ (Printer Zone) เป น ต น เพื่ อ สะดวกในการปฏิ บั ติ ง านและยั ง ทํ า ให ก าร
ควบคุมการเขาถึงหรือเข าใชงานอุปกรณ คอมพิวเตอรสําคั ญต าง ๆ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
4.1.2 กลุ ม งานศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศ ต อ งทํ า การกํ า หนดสิ ท ธิ์ บุ ค คลในการเข า ออกกลุ ม
สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเฉพาะบุ คคลที่ปฏิบัติหน าที่ เกี่ ยวข องภายใน และมี การ
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บั น ทึ ก “ทะเบี ย นผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ออกพื้ น ที่ ” เช น เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร
(Computer Operator) เจาหนาที่ผูดูแลระบบ (System Administrator) เปนตน
4.1.3 สิทธิ์ในการเขาออกหองตาง ๆ ภายในงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ของเจาหนาที่แตละคน
ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากหั ว หน า งานศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศ โดยผ า นกระบวนการ
ลงทะเบียนที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบ” เปนลายลักษณ
อั ก ษร โดยสิ ท ธิ์ข องเจ า หน า ที่ แ ต ล ะคนขึ้ น อยู กั บ หน า ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านภายในกลุ ม
สารสนเทศและเทคโนโลยี
4.1.4 เจาหนาที่ทุกคนตองทําบัตรผานเพื่อใชในการเขาออกกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตาม
กระบวนการที่ระบุในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบ”
4.1.5 ตองจัดทําระบบเก็บบันทึกการเขาออกกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตามกระบวนการที่
ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่”
4.1.6 กรณีเจาหนาที่ที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของประจํา อาจมีความจําเปนตองเขาออกกลุมงานศูนย
ขอมูลสารสนเทศ ก็ตองมีการควบคุมอยางรัดกุม
4.1.7 การเขาถึงกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และหองคอมพิวเตอร ตองมีการลงบันทึกตาม
แบบฟอรมที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที”่
4.1.8 เจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ทุกคนตองตรวจสอบใหมั่นใจวาบุคคลที่ผานเขาออก
ทุกคนตองกรอกแบบฟอรมดังกลาว
4.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.2.1 ผูติดต อ จากหน วยงานภายนอก ทุ ก คนต อ งทํ า การแลกบั ตรที่ ใช ระบุ ตั วตน เช น บั ตร
ประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ กับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับ บัตรผูติดตอ
“Visitor” แล วทํ าการลงบันทึกข อมูลลงในสมุ ดบั นทึก ตามที่ระบุไวในเอกสาร “บั นทึ ก
การเขาออกพื้นที่”
4.2.2 ผู ติ ด ต อ จากหน ว ยงานภายนอก ที่ นํ า อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ห รื อ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร จะตองลงบันทึกรายการอุปกรณในแบบฟอรมการขออนุญาต
เขาออกตามที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่” ใหถูกตองชัดเจน
4.2.3 ผู ติ ด ต อ จากหน ว ยงานภายนอก ต อ งติ ด บั ต รผ า นตรงจุ ด ที่ ส ามารถเห็ น ได ชั ด เจน
ตลอดเวลาที่อยูในกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ
4.2.4 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถเขาออกกลุม งานศู นยขอมู ลสารสนเทศ ไดดวย
บัตรผูติดตอ “Visitor” โดยสิทธิ์จะขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปนในการขอเขาปฏิบัติงาน
ภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี
4.2.5 พื้นที่ที่ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถเข าไดตามที่ระบุไวในแบบฟอรมการขอ
อนุญาตเขาออก และตองมีเจาหนาที่คอยสอดสองดูแลตลอดเวลา
4.2.6 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถนําผูติดตามเขามาชวยงานไดไมเกินครั้งละ 2 คน
และทุกคนจะตองถูกบันทึกการเขาออกเชนกัน
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4.2.7 ผูติดต อจากหน วยงานภายนอก ต องคืนบัตรผู ติดตอกั บเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย
ซึ่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองตรวจสอบการคืนบัตรและตรวจสอบแบบฟอรมการ
ขออนุญาตเขาออกวามีเจาหนาที่ลงนามอนุญาตแลวทุกครั้ง
4.2.8 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตองตรวจสอบรายการอุปกรณที่ลงบันทึกไวในแบบฟอรม
การขออนุญาตเขาออกและตรวจสอบอุปกรณที่นําออกมาใหถูกตอง
4.2.9 เจาหน าที่กลุม งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสมุด
บัน ทึ ก และแบบฟอรม การขออนุ ญ าตเข าออกกั บ เจ าหน าที่ รัก ษาความปลอดภั ย เป น
ประจําทุกเดือน
4.2.10 เจาหนาที่กลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตองทําการทบทวนสิทธิ์ของเจาหนาที่ใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 ครั้ง
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สวนที่ 3
การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control)
1. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุม บุ คคลที่ ไม ไดอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคกร และปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุก จากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึง
ประสงค ที่จะสรางความเสี ยหายแก ขอมูล หรือการทํ างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหหยุดชะงัก และทําใหสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกรไดอยางถูกตอง
2. กระบวนการหลักในการควบคุมการเขาถึงระบบ
2.1 สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญตองมีการควบคุมการเขาออก
ที่รัดกุมและอนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับสิทธิ์และมีความจําเปนผานเขาใชงานไดเทานั้น
2.2 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของ
ผูใชระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึ งอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผูใชระบบ
จะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน
2.3 ผูดูแลระบบ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้ นที่ สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึงข อมูล
และระบบขอมูลได
2.4 ผูดูแลระบบ ควรจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององคกร และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีตอระบบขอมูลสําคัญ
2.5 ผูดู แลระบบ ต องจั ดให มีการบั นทึ กรายละเอี ยดการเขา ถึ งระบบ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงสิ ท ธิ์
ตาง ๆ และการผานเข าออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาต
เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น
3. การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกํ าหนดสิทธิ์ในการผานเขาสูระบบ ได แก
ผูใชในการขออนุญาตเขาระบบงานนั้น จะตองมีการทําเปนเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเขาสูระบบ
และกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน
3.2 เจ า ของข อ มู ล และ “เจ า ของระบบงาน” จะอนุ ญ าตให ผู ใช ง านเข าสู ร ะบบเฉพาะในส วนที่
จําเปนตองรูตามหนาที่งานเทานั้น เนื่องจากการใหสิทธิ์เกินความจําเปนในการใชงาน จะนําไปสู
ความเสี่ ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาที่ ดังนั้นการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึ งระบบงานตอง
กําหนดตามความจําเปนขั้นต่ําเทานั้น
3.3 ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลและระบบงานตามความจําเปนตอ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช
4.1 การลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมของกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ควรกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติ
อยางเปนทางการสําหรับ การลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมเพื่ อใหมีสิทธิ์ตาง ๆ ในการใชงานตาม
ความจําเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน เมื่อลาออกไป หรือ
เมื่อเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร เปนตน
4.2 กํ า หนดสิ ท ธิ์ ก ารใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สํ าคั ญ เช น ระบบคอมพิ ว เตอร โปรแกรม
ประยุ ก ต (Application) จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-mail) ระบบเครื อ ข า ยไร สาย (Wireless
LAN) ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผู ดูแ ลระบบเป นลายลัก ษณ อั กษร รวมทั้ งตอ งทบทวนสิท ธิ์ดัง กล าวอยาง
สม่ําเสมอ
4.3 ผูใช ตองลงนามรับทราบสิทธิ์และหนาที่เกี่ยวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลาย
ลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
4.4 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน (User account) และรหัสผานของเจาหนาที่
4.4.1 ผูดูแ ลระบบ ที่ รับผิ ดชอบระบบงานนั้ น ๆ ต องกํ าหนดสิ ทธิ์ของเจ าหน าที่ในการเขาถึ ง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารแต ละระบบ รวมทั้ งกํ าหนดสิ ทธิ์ แยกตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ตามที่กําหนดไวในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน”
4.4.2 การกํ าหนด การเปลี่ ยนแปลงและการยกเลิ กรหั สผ าน ต อ งปฏิ บัติ ตาม “การบริ ห าร
จัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน”
4.4.3 กรณี มี ค วามจํ าเป น ต อ งให สิ ท ธิ์พิ เศษกั บ ผู ใช หมายถึ ง ผูใช ที่มี สิท ธิ์สู ง สุ ด ตอ งมี ก าร
พิ จ ารณาการควบคุ ม ผู ใช ที่ มี สิ ท ธิ์ พิ เศษนั้ น อย างรั ดกุ ม เพี ย งพอโดยใช ป จ จั ย ต อ ไปนี้
ประกอบการพิจารณา
4.4.3.1 ควรไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูดูแลระบบงานนั้น ๆ
4.4.3.2 ควรควบคุมการใชงานอยางเขม งวด เช น กําหนดใหมี การควบคุมการใช งานเฉพาะ
กรณีจําเปนเทานั้น
4.4.3.3 ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
4.4.3.4 ควรมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ทุกครั้งหลังหมดความจําเปนในการใช
งาน หรือ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผาน
ทุก 3 เดือน เปนตน
4.5 การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ
4.5.1 ผูดูแ ลระบบ ต อ งกํ าหนดชั้ นความลั บ ของข อ มู ล วิ ธีป ฏิ บัติในการจั ดเก็ บ ขอ มูล และวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและ
การเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธกี ารทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ
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4.5.2 เจาของข อมู ล จะต องมี การสอบทานความเหมาะสมของสิท ธิ์ ในการเข าถึ ง ข อมู ลของ
ผูใช งานเหล านี้ อยางน อยป ละ 4 ครั้ง เพื่ อใหมั่ นใจไดวาสิทธิ์ตาง ๆ ที่ ให ไวยังคงมีความ
เหมาะสม
4.5.3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรง
และการเขาถึงผานระบบงาน ผูดูแลระบบ ตองกําหนดรายชื่อผูใชงาน (User Account)
และรหั สผาน (Password) เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู ใชขอมูลในแตละชั้น
ความลับขอมูล
4.5.4 การรับสงขอมู ลสํ าคั ญผานเครือข ายสาธารณะ ควรไดรับการเข ารหัส (Encryption) ที่
เปนมาตรฐานสากล เชน SSL, VPN หรือ XML Encryption เปนตน
4.5.5 ควรมีการกําหนดใหเปลี่ยนรหัสผ านตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับความสําคั ญของ
ขอมูล ตามที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน”
4.5.6 ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเครื่องคอมพิวเตอรออก
นอกพื้นที่ขององคกร เชน สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ควรสํารองและลบขอมูลที่
เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน
5. การบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขาย
5.1 ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารที่ มี การใช งาน กลุ ม ของผู ใช และกลุม ของระบบสารสนเทศ เช น โซนภายใน
(Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป น ต น เพื่ อ ทํ าให การควบคุ ม และป องกัน
การบุกรุกไดอยางเปนระบบ
5.2 การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตองไดรับการอนุมัติเปน
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานโครงขายระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและ
การสื่อสารกอนที่จะสามารถใชงานไดในทุกกรณี
5.3 ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชใหสามารถใชงานเฉพาะเครือขาย
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
5.4 ผูดูแลระบบ ควรมีวธิ ีการจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน
5.5 ผูดูแลระบบ ควรจัดให มีวิธีเพื่อจํากั ดการใชเสนทางบนเครือข าย (Enforced Path) จากเครื่อง
ลูกขายไปยังเครื่องแมขาย เพื่อไมใหผูใชสามารถใชเสนทางอื่น ๆ ได
5.6 ตอ งกําหนดบุ คคลที่ รั บผิ ดชอบในการกํ าหนด แก ไข หรื อเปลี่ ยนแปลงค า parameter ตาง ๆ
ของระบบเครือขายและอุปกรณตาง ๆ ที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจน และควรมีการ
ทบทวนการกําหนดคา parameter ตาง ๆ อยางนอยปละครั้ง นอกจากนี้ การกําหนดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงคา parameter ควรแจงบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง
5.7 ระบบเครือขายทั้งหมดขององคกรที่มี การเชื่อมตอไปยังระบบเครื อข ายอื่ น ๆ ภายนอกองคกร
ควรเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทํา Packet filtering เชน การใช
Firewall หรือ Hardware อื่ น ๆ รวมทั้ งต องมี ความสามารถในการตรวจมัลแวร (Malware)
ดวย
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5.8 ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุ คคลที่เขาใช
งานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการตรวจสอบการ
บุ ก รุก ผานระบบเครื อ ขา ย การใช งานในลั กษณะที่ ผิดปกติ แ ละการแก ไขเปลี่ ยนแปลงระบบ
เครือขายโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
5.9 การเขาสูระบบงานเครือข ายภายในองค กร โดยผ านทางอิ นเทอรเน็ ตจํ าเป นต องมี การ Login
และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
5.10 IP address ภายในของระบบงานเครื อ ข า ยภายในขององค ก ร จํ า เป นต องมี ก ารป องกั นมิ ให
หน วยงานภายนอกที่ เชื่ อ มต อสามารถมองเห็ น ได เพื่ อ เป น การป อ งกั นไม ให บุ คคลภายนอก
สามารถรูขอ มู ลเกี่ย วกั บ โครงสรางของระบบเครื อข ายและสวนประกอบของศู น ย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดโดยงาย
5.11 ตองจัดทํ าแผนผังระบบเครือข าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ ยวกั บขอบเขตของ
เครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณ ตาง ๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
5.12 การใชเครื่องมือตาง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติจากผูดูแล
ระบบ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
5.13 การติดตั้งและการเชื่ อมตอ อุ ป กรณ เครื อข า ยจะต องดํ าเนิ น การโดยเจ า หน า ที่ งานศู น ยข อมู ล
สารสนเทศ เทานั้น
6. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขาย
6.1 ควรกําหนดบุ คคลที่ รั บผิ ดชอบในการดู แลระบบคอมพิ วเตอร แม ขาย (Server) ในการกํ าหนด
แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อยางชัดเจน
6.2 ตองมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรแมขายและในกรณีที่พบวามีการ
ใชงานหรือเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไข รวมทั้งมีการรายงานโดย
ทันที
6.3 ตอ งเป ด ใช บ ริ ก าร (Service) เท า ที่ จํา เป น เท านั้ น เช น บริ ก าร telnet ftp หรื อ ping เป นต น
ทั้งนี้หากบริการที่จําเป นตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัยแลว ตองมีมาตรการ
ปองกันเพิ่มเติมดวย
6.4 ควรดําเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟทแวรใหเปนปจจุบัน เพื่ออุดชองโหวตาง ๆ ของโปรแกรม
ระบบ (System Software) อยางสม่ําเสมอ เชน Web Server เปนตน
6.5 ควรมีการทดสอบโปรแกรมระบบ (System Software) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการใชงานโดยทั่วไปกอนติดตั้งและหลังจากการแกไขหรือบํารุงรักษา
6.6 การติดตั้งและการเชื่ อมต อระบบคอมพิวเตอร แมขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่งานศูนย
ขอมูลสารสนเทศ เทานั้น
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7. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
7.1 ควรกําหนดให มี การบั นทึ กการทํ างานของระบบคอมพิ วเตอรแมขายและเครือข ายบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผูใชงาน (Application logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก
เช น บั นทึกการเข า ออกระบบ บั น ทึ ก การพยายามเข าสู ระบบ บั น ทึ กการใช งาน command
line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไว
อยางนอย 3 เดือน
7.2 ควรมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยางสม่ําเสมอ
7.3 ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตาง ๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงบันทึกเหลานั้น
ใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
8. การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงานระบบที่ผูดูแลระบบไดติดตั้งไว
ภายในองคกร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
8.1 การเข าสู ระบบจากระยะไกล (Remote access) สู ร ะบบเครื อ ข า ยคอมพิ วเตอร ข ององค ก ร
กอใหเกิดชองทางที่ มีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรขององคกร การ
ควบคุมบุคคลที่เขาสูระบบขององคกรจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนดมาตรการการักษาความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน
8.2 วิธีการใด ๆ ก็ ตามที่ สามารถเข าสูขอมูลหรือระบบข อมูลได จากระยะไกลตองไดรับการอนุมัติ
จากผู อํ านวยการกลุ ม สารสนเทศและเทคโนโลยี ก อ น และมี ก ารควบคุ ม อย างเข ม งวดก อ น
นํามาใชและผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด
8.3 กอนทําการใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชตองแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จําเปนในการดํ าเนินงานกั บองคกรอยางเพี ยงพอและตองได รับอนุ มัติจากผูมีอํานาจอยางเปน
ทางการ
8.4 ตองมีการควบคุมพอรต(Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม การเขาสูระบบโดยการโทรศัพท
เขาองคการนั้น ตองดู และการจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุ นเข าต องไดรับการอนุ มั ติ
อยางถูกตองและเหมาะสมแลวเทานั้น
8.5 การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบจากระยะไกล ตองอยูบนพื้ นฐานของความจําเปนเทานั้น และไม
ควรเป ด Port และ Modem ที่ ใช ทิ้ ง เอาไว โดยไม จํา เป น ช อ งทางดั งกล า วควรตั ด การเชื่ อ ม
ตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดตอเมื่อมีการรองขอที่จําเปนเทานั้น
9. การพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชที่อยูภายนอก
9.1 ผูใชระบบทุกคนเมื่อจะเขาใชงานระบบ ตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบขององคกร สําหรับ
ในทางปฏิบัติจะแบงออกเปนสองขั้นตอน คือ
9.1.1 การแสดงตัวตน(Identification) คือขั้นตอนที่ผูใชแสดงชื่อผูใช (Username)
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9.1.2 การพิสูจน ยืนยันตัวตน(Authentication) คื อ ขั้นตอนที่ ตรวจสอบหลักฐานเพื่ อแสดงวา
เปนผูใชตัวจริง เชน การใชรหัสผาน(Password) หรือการใชสมารทการดหรือการใช USB
token ที่มีความสามารถ PKI เปนตน
9.2 การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรนั้น จะตองมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจนตัวตนอยาง
นอย 1 วิธี
9.3 การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรจากอินเทอรเน็ตนั้น ควรมีการตรวจสอบผูใชงานดวย
9.4 การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะตองมีการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจนตัวตนของผูใชงาน เชน รหัสผาน หรือวิธีการเขารหัส เปนตน

สวนที่ 4
การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Third party access control)
1. วัตถุประสงค
การใชบริการจากหนวยภายนอกอาจกอใหเกิดความเสี่ยงได เชน ความเสี่ยงตอการเขาถึงขอมูล
ความเสี่ยงตอการถูกแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และการประมวลผลของระบบงานโดยไมไดรับอนุญาต
เปนตน เพื่อใหการควบคุมหนวยงานภายนอกที่มีการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค กร ให เป นไปอย างมั่ น คงปลอดภั ยและกํ าหนดแนวทางในการคัดเลือ ก ควบคุม การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอก เชน การพัฒนาระบบการใชบริการของที่ปรึกษา การใชบริการดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก เปนตน
2. แนวทางปฏิบัติ
2.1 หัวหน างานศูนยขอมูลสารสนเทศ ตองกําหนดใหมีการประเมิ นความเสี่ยงจากการเขาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออุปกรณที่ใชในการประมวลผลโดยหนวยงานภายนอก
และกํ าหนดมาตรการรองรับ หรือแก ไขที่เหมาะสมก อนที่จะอนุญ าตใหเข าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได
2.2 การควบคุมการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานภายนอก
2.2.1 บุคคลภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององคกรจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณ อักษร เพื่อขออนุมัติจากหัวหนางาน
ศูนยขอมูลสารสนเทศ
2.2.2 จัดทําเอกสารแบบฟอรม สํ าหรับใหห นวยงานภายนอกทําการระบุ เหตุ ผลความจําเปนที่
ตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตองมีรายละเอียดอยางนอย
ดังนี้
2.2.2.1 เหตุผลในการขอใช
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2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.2.2 ระยะเวลาในการใช
2.2.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณที่เชื่อมตอเครือขาย
2.2.2.4 การตรวจสอบ MAC address ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
2.2.2.5 การกําหนดการปองกันในเรื่องการเปดเผยขอมูล
หนวยงานภายนอก ที่ทํางานใหกับองคกรทุกหนวยงาน ไมวาจะทํางานอยูภายในองคกร
หรือนอกสถานที่ จําเปนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลขององคกร โดยสัญญา
ตองจัดทําใหเสร็จกอนใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคก ร ควรพิ จารณาการเข าไปประเมิ น ความเสี่ ยงหรื อจั ดทํ าการควบคุ ม ภายในของ
หนวยงานภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เขาไปปฏิบัติงาน
เจาของโครงการ ซึ่งรั บปดชอบตอโครงการที่ มีการเขาถึงขอมูลโดยหน วยงานภายนอก
ตองกําหนดการเขาใชงานเฉพาะบุคคลที่จําเปนเทานั้นและใหหนวยงานภายนอกลงนาม
ในสัญญาไมเปดเผยขอมูล
สําหรับโครงการขนาดใหญ หนวยงานภายนอกที่สามารถเขาถึงขอมูลที่มีความสําคัญของ
องคกร ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหมีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 3 ดาน
คือ การรักษาความลับ (Confidentially) การรักษาความถูกตองของขอมูล (Integrity)
และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ (Availability)
องคกรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใหมั่นใจวา องคกรสามารถควบคุมการใชงานไดอยางทั่วถึงตามสัญญานั้น
ควรดํ าเนิ น การให ผู ให บ ริ ก ารหน วยงานภายนอกจั ดทํ า แผนการดํ าเนิ น งาน คู มื อการ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยู เสมอเพื่ อควบคุม
หรือตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการไดอยางเขมงวด เพื่อใหมั่นใจไดวา เปนไปตาม
ขอบเขตที่ไดกําหนดไว
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สวนที่ 5
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(Use of Personal Computer)
1. วัตถุประสงค
ขอกําหนดมาตรฐานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนี้ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหผูใช
ไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและผูใชควรทํา
ความเขาใจและปฏิ บัติตามอยางเครงครัด เพื่ อ ป องกั นทรัพ ยากรและข อมูลที่ มี คาขององค กร ให มี
ความลับ ความถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
2. การใชงานทั่วไป
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่องคกรอนุญาตใหผูใช ใชงานเปนทรัพยสินขององคกร ดังนั้น ผูใชจึงควรใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานขององคกร
2.2 โปรแกรมที่ ไดถูกติ ดตั้ งลงบนเครื่อ งคอมพิ วเตอรขององคกร ต องเป นโปรแกรมที่ อ งคกรได ซื้ อ
ลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และนําไปติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย
2.3 ไมอนุญาตใหผูใช ทําการติดตั้งและแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ขององคกร
2.4 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร(Computer name) สวนบุคคล จะตองกําหนดโดยเจาหนาที่ ของ
องคกรเทานั้น
2.5 การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิ วเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่
ของกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เทานั้น
2.6 กอนการใชงานสื่ อบั นทึ กพกพาต าง ๆ ควรมีการตรวจสอบเพื่ อหาไวรัสโดยโปรแกรมป องกั น
ไวรัส
2.7 ไมควรเก็บขอมูลสําคัญขององคกรไวบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ทานใชงานอยู
2.8 ไมควรสราง Short-cut หรือปุมกดงายบน Desktop ที่เชื่อมตอไปยังขอมูลสําคัญขององคกร
2.9 ผูใช มีหนาที่ แ ละรับผิ ดชอบต อการดู แลรักษาความปลอดภั ยของเครื่องคอมพิ วเตอร โดยควร
ปฏิบัติ ดังนี้
2.9.1 ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มอยูใกลบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร
2.9.2 ไมควรวางสื่อแมเหล็กไวใกลหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรหรือ Disk Drive
3. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
3.1 ผู ใ ช ต อ งกํ า หนดชื่ อ ผู ใ ช ง าน (Username) และรหั ส ผ า น (Password) ในการเข า ใช ง าน
ระบบปฏิบัติการ
3.2 ผูใช ควรตั้งการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที
เพื่อใหทําการล็อคหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากนั้นเมื่อตองการใชงานผูใชตองใสรหัสผาน
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3.3 ผูใช ไม ควรอนุ ญ าตให ผูอื่น ใช ชื่อผูใชงาน (Username) และรหั สผาน (Password) ของตน ใน
การเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน
3.4 ในระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ผูใชควร Log-out ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
ล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver
4. แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน
4.1 ใหผูใชปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผานที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์
การใชงานระบบและรหัสผาน”
5. การปองกันจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware)
5.1 ผูใช ตองทํ าการ Update ระบบปฏิ บั ติก าร เว็ บ บราวเซอรแ ละโปรแกรมใช งานต าง ๆ อย าง
สม่ําเสมอ เพื่อปดชองโหว (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟทแวรเปนการปองกันการโจมตีจาก
ภัยคุกคามตาง ๆ
5.2 ผูใช มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
5.3 ผู ใช ควรตรวจสอบหาไวรั ส จากสื่ อ ต า ง ๆ เช น Floppy Disk, Thumb Drive และ Data
Storage อื่น ๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร
5.4 ผู ใช ค วรตรวจสอบไฟล ที่ แ นบมากั บ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ไฟล ที่ ด าวน โ หลดมาจาก
อินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัส กอนใชงาน
5.5 ผูใชค วรตรวจสอบข อมู ลคอมพิ วเตอร ใดที่ มี ชุดคํ า สั่ งไม พึ งประสงค รวมอยู ดวย ซึ่ งมี ผลทํ า ให
ขอมู ลคอมพิ วเตอร หรือ ระบบคอมพิ วเตอรหรือชุดคํ าสั่ งอื่ นเกิ ดความเสี ยหาย ถู กทํ าลาย ถูก
แกไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว
6. การสํารองขอมูลและการกูคืน
6.1 ผูใชตองรับผิ ดชอบในการสํ ารองขอมู ลจากเครื่องคอมพิ วเตอรไว บนสื่ อบั น ทึ กอื่ น ๆ เชน CD,
DVD, External Hard Disk เปนตน
6.2 ผูใชมีหนาที่เก็บรักษาสื่อขอมูลสํารอง (Backup Media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการ
รั่วไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลที่สํารองไวอยางสม่ําเสมอ
6.3 ผูใชควรประเมินความเสี่ยงวาขอมูลที่เก็บไวบน Hard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสําคัญเกี่ยวของ
กับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไมกระทบตอการดําเนินการขององคกร
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สวนที่ 6
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Use of Notebook Computer)
1. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยสํ าหรับอุปกรณเครื่องคอมพิ วเตอรแบบพกพาและการนําไป
ปฏิบัติงานภายนอกองคกร เพื่ อเปนการป องกั นขอมูลและอุปกรณ ข ององคกรให เกิ ดความปลอดภัย
ผูใชจึงควรรับทราบถึงขอกําหนดและมาตรฐานในการใชงาน การบํารุงรักษาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ใน
การใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การใชงานทั่วไป
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่องคกรอนุญาตใหผใู ชใชงานเปนทรัพยสินขององคกร ดังนั้นผูใช
จึงควรใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานขององคกร
2.2 โปรแกรมที่ ได ถูก ติ ดตั้ งลงบนเครื่อ งคอมพิ วเตอร แบบพกพาขององค ก รต องเป นโปรแกรมที่
องค กรได ซื้อลิ ขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ดั งนั้ นห ามผู ใชคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และนํ าไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือแกไขหรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย
2.3 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (computer name) แบบพกพาจะตองกําหนดโดยเจาหนาที่กลุม
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ เทานั้น
2.4 การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาตรวจซอมจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่
ของกลุมงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เทานั้น
2.5 ผูใชควรศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียด เพื่อการใชงานอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.6 ไมดัดแปลงแก ไขสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรและรักษาสภาพของคอมพิวเตอรให มี
สภาพเดิม
2.7 ในกรณี ที่ต อ งการเคลื่อ นย า ยเครื่อ งคอมพิ ว เตอรแ บบพกพา ควรใสก ระเป าสํ า หรับ เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอรแบบพกพา เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เชน การตกจาก
โตะทํางาน หรือหลุดมือ เปนตน
2.8 ไมควรใสเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไปในกระเปาเดินทางที่เสียงตอการถถูกกดทับโดยไมได
ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได
2.9 การใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศรอนจัด ควร
ปดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเปนการพักเครื่องสักระยะหนึ่งกอนเปดใชงานใหมอีกครั้ง
2.10 หลีกเลี่ยงการใชนิ้วหรือของแข็ง เชน ปลายปากกา กดสัมผัสหนาจอ LCD ให เปนรอยขีดขวน
หรือทําใหจอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได
2.11 ไมควรวางของทับบนหนาจอและแปนพิมพ
2.12 การเคลื่อนยายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปดใชงานอยู ให ทําการยกจากฐานภายใตแปนพิมพ หาม
ยายเครื่องโดยการดึงหนาจอภาพขึ้น
2.13 ไมควรเคลื่อนยายเครื่องในขณะที่ Hard Disk กําลังทํางาน
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2.14 ไมควรใชหรือวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใกลสิ่งที่เปนของเหลว ความชื้น เชน อาหาร น้ํา
กาแฟ เครื่องดื่มตาง ๆ เปนตน
2.15 ไมควรใชหรือวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ควรอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 35
องศาเซลเซียส
2.16 ไม ค วรวางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ บบพกพาไว ใกล อุ ป กรณ ที่ มี ส นามแม เหล็ ก ไฟฟ าแรงสู ง ใน
ระยะใกล เชน แมเหล็ก โทรทัศน ไมโครเวฟ ตูเย็น เปนตน
2.17 ไมควรติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอรแบบพกพาในที่มีการสั่นสะเทือน เชน ในยานพาหนะที่ กําลัง
เคลื่อนที่
2.18 การเช็ ดทํ า ความสะอาดหน า จอภาพควรเช็ ด อย างเบามื อ ที่ สุด และควรเช็ ด ไปในแนวทาง
เดียวกันหามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจําทําใหหนาจอมีรอยขีดขวนได
3. ความปลอดภัยทางดานกายภาพ
3.1 ผูใชมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันการสูญหาย เชน ควรล็อคเครื่องขณะที่ไมไดใชงาน ไมวาง
เครื่องทิ้งไวในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสูญหาย
3.2 ผูใช ไมควรเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานที่ที่มีความรอน/ความชื้น/ฝุนละออง
สูงและตองระวังปองกันการตกกระทบ
3.3 หามมิใหผูใชทําการเปลี่ยนแปลงแกไขสวนประกอบยอย (Sub component) ที่ติดตั้งอยูภายใน
รวมถึงแบตเตอรี่
4. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
4.1 ผู ใช ต อ งกํ า หนดชื่ อ ผู ใช ง าน (Username) และรหั ส ผ า น (Password) ในการเข า ใช ง าน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
4.2 ผูใชควรกําหนดรหัสผานให มีคุณภาพดี อยางนอยตามที่ ระบุไว ในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิ์กรใชงานระบบและรหัสผาน”
4.3 ผูใชควรตั้งการใช งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที
ใหทําการล็อคหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากั้นเมื่อตองการใชงานผูใชตองใสรหัสผาน
4.4 ผูใชตองทําการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปนเวลานาน
5. แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน
5.1 ใหผูใชปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหั สผานที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน”
6. การปองกันจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware)
6.1 ผูใช ตอ งทํ าการ Update ระบบปฏิ บั ติ การ เว็ บ บราวเซอร และโปรแกรมการใช ง านต า ง ๆ
อย างสม่ําเสมอเพื่ อป ดช องโหว (Vulnerability) ที่ เกิ ดขึ้ นจากซอฟท แ วร เป น การป องกั น การ
โจมตีจากภัยคุกคามตาง ๆ
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6.2 หามมิใหผูใชทําการปดหรือยกเลิกระบบการปองกันไวรัส ที่ติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา
6.3 หากผูใชพ บหรือสงสัยวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาติดชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware)
หามมิใหผูใชเชื่อมตอเครื่องเขากับระบบเครือขายเพื่อปองกันการแพรกระจายของชุดคําสั่งที่ไม
พึงประสงคไปยังเครื่องอื่น ๆ ได
7. การสํารองขอมูลและการกูคืน
7.1 ผูใชควรทําการสํ ารองขอมูลจากเครื่องคอมพิ วเตอรแบบพกพา โดยวิธีการและสื่ อตาง ๆ เพื่ อ
ปองกันการสูญหายของขอมูล
7.2 ผูใชควรจะเก็บรักษาสื่อสํารองขอมูล (Backup media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการ
รั่วไหลของขอมูล
7.3 แผนสื่อสํารองขอมูลตาง ๆ ที่เก็บขอมูลไวจะตองทําการทดสอบการกูคืนอยางสม่ําเสมอ
7.4 แผนสื่อสํารองขอมูลที่ไมใชงานแลว ควรทําลายไมใหสามารถนําไปใชงานไดอีก
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สวนที่ 7
การใชงานอินเทอรเน็ต
(Use of the Internet)
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชรับทราบกฎเกณฑแนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ ตอยาปลอดภัยและเปน
การปองกันไมใหละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน การสงขอมูล
ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอื่นอันเปนการรบกวนการใช
ระบบคอมพิ วเตอร ของบุ ค คลอื่ นโดยปกติ สุข ทํ าให ระบบคอมพิ วเตอร ขององค กรถู กระงั บ ชะลอ
ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได
2. แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
2.1 ผูดูแลระบบ ควรกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขาใชงานอินเทอรเน็ต
ที่ตองเชื่อมตอผ านระบบรักษาความปลอดภั ยที่องคกรจัดสรรไวเท านั้น เช น Proxy, Firewall,
IP-IDS เป น ต น ห า มผู ใช ทํ า การเชื่ อ มต อ ระบบคอมพิ ว เตอร ผ า นช อ งทางอื่ น เช น Dial-Up
Modem ยกเว น แต ว า มี เหตุ ผ ลความจํ า เป น และทํ า การขออนุ ญ าตจากผู อํ า นวยการศู น ย
เทคโนโลยี ฯ เปนลายลักษณอักษรแลว
2.2 เครื่อ งคอมพิ วเตอรสวนบุ คคลส วนบุ ค คลและเครื่ องคอมพิว เตอรพ กพา ก อนทํา การเชื่ อ มตอ
อินเทอรเน็ตผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และทํา
การอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการที่เว็บบราวเซอรติดตั้งอยู
2.3 ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ตจะตองมีการทดสอบไวรัส (Virus scanning)
โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกครั้ง
2.4 ผูใชตองไมใชเครือขายอินเทอรเน็ตขององคกร เพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจสวนตัว และทําการ
เขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซดที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเนื้อหาที่ขัดตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม เปนตน
2.5 ผูใชจะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพของ
เครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลขององคกร
2.6 ผูใชตองไม เผยแพรขอมูลที่เป นการหาประโยชน สวนตัวหรือข อมู ลที่ ไมเหมาะสมทางศี ลธรรม
หรือขอมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับองคกร
2.7 หามผูใชเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานขององคกร ที่ยังไมไดประกาศอยางเปน
ทางการผานอินเทอรเน็ต
2.8 ผูใชไม นํ าเขาข อ มู ลคอมพิ วเตอร คอมพิ วเตอร ใด ๆ ที่ มี ลัก ษณะอั น เป นเท็ จ อั น เป น ความผิ ด
เกี่ ยวกับความมั่ นคงแห งราชอาณาจั กร อันเป นความผิดเกี่ ยวกั บการก อการราย หรื อภาพที่มี
ลักษณะอันลามก และไมทําการเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดงั กลาวผานอินเทอรเน็ต
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2.9 ผูใชไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของผูอื่นและภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น
ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ทั้ งนี้ จะทําใหผูอื่นนั้ น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย
2.10 ผู ใช มี ห น า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต อ งและความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ที่ อ ยู บ น
อินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน
2.11 ผูใชตอ งระมั ดระวั งการดาวน โหลดโปรแกรมใช งานจากอิ นเทอร เน็ ต ซึ่ งรวมถึ ง Patch หรื อ
Fixes ตาง ๆ จากผูขาย ตองเปนไปโดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2.12 การใชง านเว็บ บอร ด (Web Board) ขององค กร ผู ใช ตอ งไม เป ดเผยข อ มู ลที่ สํา คั ญ และเป น
ความลับขององคกร
2.13 ในการเสนอความคิ ดเห็ น ผู ใช ตองไม ใช ขอวามที่ ยั่วยุ ให ราย ที่ จะทํ าให เกิ ดความเสื่ อมเสี ยตอ
ชื่อเสียงขององคกร การทําลายความสัมพันธกับเจาหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ
2.14 หลังจากใชงานอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการปดเว็บบราวเซอรเพื่อปองกันการเขาใชงานโดย
บุคคลอื่น ๆ
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สวนที่ 8
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(Use of Electronic Mail)
1. วัตถุประสงค
กําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร ซึ่งผูใชจะตอง
ใหความสําคัญและตระหนักถึ งป ญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ที่ผูดูแลระบบเครือขายวางไว ไมละเมิดสิทธิ์หรือกระทํา
การใด ๆ ที่จะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแล
ระบบเครือข ายนั้ นอย า งเครงครัด จะทํ า ให ก ารใช งานจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ผ านระบบเครื อขา ย
เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบัติในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.1 ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร ใหเหมาะสมกับ
การเขาใชบริการของผูใชระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใช รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การ
เขาใชงานอยางสม่ําเสมอ เชน การลาออก เปนตน
2.2 ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผูใชรายใหมแ ละรหัสผาน สําหรับการใชงานครั้งแรก
เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร
2.3 สํ า หรั บ ผู ใช ร ายใหม จ ะได รั บ รหั ส ผ า นครั้ ง แรก (Default Password) ในการผ า นเข า ระบบ
จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส และเมื่ อ มี การเข าสู ระบบในครั้ งแรกนั้ น ระบบจะต องมี การบั งคั บ ให
เปลี่ยนรหัสผานโดยทันที
2.4 การกํ า หนดรหั สผ านที่ ดี (Good Password) มี แ นวทางปฏิ บั ติ ตามที่ ร ะบุ ไวในเอกสาร “การ
บริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน)
2.5 รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส เวลาใสรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผานออกมา แตตอง
แสดงออกมาในรูปของสัญลักษณแทนตัวอักษรนั้น เขน “x” หรือ O ในการพิมพแตละตัวอักษร
2.6 ผูดูแลระบบควรกําหนดจํานวนครั้งที่ยอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิดได ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไป
ไมเกิน 3 ครั้ง
2.7 ผูดูแลระบบควรกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ควรมีการ Logout ออกจากหนาจอตัด
การใชง านผู ใช เมื่ อ ผู ใช ไม ได ใช ง านระบบเป น ระยะเวลาตามที่ กํ าหนดไว เช น 15 นาที เมื่ อ
ตองการเขาใชงานตอตองใสชื่อผูใชและรหัสผานอีกครั้ง
2.8 ผูใชไมควรตั้ งค าการใชโปรแกรมช วยจํารหั สผ า นส วนบุ คคลอั ตโนมัติ (Save Password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.9 ผูใชควรมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 3-6 เดือน
2.10 ผูใชควรระมัดระวังในการใช จดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่ อไมใหเกิดความเสี ยหายตอองค กรหรือ
ละเมิ ดลิ ข สิท ธิ์ สร า งความน า รํ า คาญต อผู อื่ น หรื อ ผิ ดกฎหมาย หรื อ ละเมิ ดศี ลธรรม และไม
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แสวงหาประโยชน หรื ออนุ ญ าตให ผูอื่น แสวงหาผลประโยชน ในเชิงธุ รกิ จจากการใช จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร
2.11 ขอหาม ผูใชไมควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของผูอื่นเพื่ออาน รับสง
ข อ ความ ยกเว น แต จ ะได รั บ การยิ น ยอมจากเจ า ของผู ใช แ ละให ถื อ ว า เจ า ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบตอการใชงานตาง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน
2.12 ผูใชควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร เพื่อการทํางานขององคกรเทานั้น
2.13 หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ควรทําการ Logout ออกจากระบบทุก
ครั้ง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.14 ผูใชควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทํ าการเปด เพื่ อทํ าการ
ตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมป องกันไวรัส เปนการปองกันในการเปดไฟลที่เปน Executable
File เชน .exe, .com เปนตน
2.15 ผูใชไมเปดหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก
2.16 ผูใชไมควรใชขอความที่ไมสุภาพหรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสม ขอมูลอันอาจ
ทํ า ให เสี ย ชื่ อ เสี ย งขององค ก ร ทํ า ให เ กิ ด ความแตกแยกระหว า งองค ก รผ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
2.17 ในกรณีที่ตองการสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
2.18 ผูใชควรตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บแฟมขอมูลและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยที่สุด
2.19 ผูใชควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใชเนื้อที่ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.20 ขอ ควรระวัง ผูใช ไม ควรโอนยา ยจดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก สที่จะใชอ างอิ งภายหลัง มายัง เครื่อ ง
คอมพิวเตอรของตน เพื่อเป นการปองกั นผู อื่นแอบอานจดหมายได ดังนั้นไม ควรจั ดเก็บข อมู ล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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สวนที่ 9
การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
(Wireless LAN Access Control)
1. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึ งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ขององคกร
โดยการกํ า หนดสิ ท ธิ์ข องผู ใช ในการเข า ถึ ง ระบบให เหมาะสมตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีกาทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตน
จริงจากระบบ วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพื่ อสรางความมั่ นคงปลอดภัยของการใชงานระบบ
เครือขายไรสาย
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
2.1 ผูใชที่ตองการเขาถึงระบบเครือข ายไรสายขององคกร จะตองทําการลงทะเบี ยนกั บผูดูแลระบบ
และตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร อยางเปนลาย
ลักษณอักษร
2.2 ผูดูแ ลระบบ ต องทํ าการลงทะเบี ยนกํา หนดสิทธิ์ผูใช งานในการเข าถึ งระบบเครื อขายไร สายให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขายไรสาย รวมทั้งมี
การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตาม
ความจําเปนในการใชงาน
2.3 ผูดูแลระบบจะตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย
2.4 ผูดู และระบบต อ งกํ าหนดตํ าแหน งการวางอุ ปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสมเป นการ
ควบคุ มไมใหสัญญาณของอุ ปกรณรั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ ใช งาน เพื่ อปองกันไม ให ผูโจมตี
สามารถรับสงสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได
2.5 ผูดูแ ลระบบควรเลือ กใช กํ าลังส งให เหมาะสมกั บ พื้ นที่ ใช งานและควรสํารวจวาสั ญ ญาณรั่วไหล
ออกไปภายนอกหรื อ ไม นอกจากนี้ ก ารใช เสาอากาศพิ เศษที่ ส ามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการ
แพรกระจายของสัญญาณอาจชวยลดการรั่วไหลของสัญญาณใหดีขึ้น
2.6 ผูดูแลระบบ ควรทําการเปลี่ยนค า SSID (Service Set Identifier) ที่ ถูกกําหนดเปนคา Default
มาจากผูผลิตทันทีที่นํา AP มาใชงาน
2.7 ผูดูแลระบบ ควรเปลี่ยนคาชื่อ Login และรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณไรสาย
และผูดูแลระบบควรเลือกใชชื่อ Login และรหัสผานที่มีความคาดเดาไดยากเพื่อปองกันผูโจมตี
ไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย
2.8 ผูดูแลระบบตองกําหนดคาใช Web หรือ WPA ในการเขารหัสหรือขอมูลระหวาง Wireless LAN
Client และ AP เพื่อใหยากตอการดักจับ จะชวยใหปลอดภัยมากขึ้น
2.9 ผู ดู แ ลระบบควรเลื อ กใช วิ ธี ก ารควบคุ ม MAC Address และชื่ อ ผู ใช (Username) รหั ส ผ า น
(Password) ของผู ใช ที่มี สิท ธิ์ในการเข าใชงานระบบเครือ ข า ยไรส าย โดยจะอนุ ญ าตเฉพาะ
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อุปกรณที่มี MAC Address และชื่อผูใชรหัสผานตามที่กําหนดไวเทานั้นใหเขาใชเครือขายไรสาย
ไดอยางถูกตอง
2.10 ผูดูแลระบบควรจะมีการติดตั้ง Firewall ระหวางเครือขายไรสายกับเครือขายภายในองคกร
2.11 ผูดูแลระบบ ควรกําหนดใหผูใชในระบบเครือขายไรสายติดตอสื่อสารไดเฉพาะกับ VPN (Virtual
Private Network) เพื่อชวยปองกันการโจมตี
2.12 ผูดูแลระบบ ควรใชซอฟทแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขาย
ไรส ายอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อคอยตรวจสอบและบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ที่น า สงสั ย เกิ ด ขึ้ น ในระบบ
เครือขายไรสาย
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การตรวจสอบและประเมินนโยบาย

การกําหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ทะเบียนผูมีสิทธิ์เขาออกพื้นที่

บันทึกการเขาออกพื้นที่

การแบงสวนจัดวางอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน
วิธีการบริหารจัดการรหัสผานของเจาหนาที่ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
กําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวาหรือเทากับ 8 ตัวอักษร (โดยมีการผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ
ตัวเลข และสัญลั กษณเขาด วยกัน แตไม ควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่ อหรือนามสกุลของตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชพจนานุกรม ไมใชรหัสผาน
สวนบุคคลสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุ คคลอื่นผานเครือข ายคอมพิวเตอร ไมใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่พนักงาน
ครอบครองอยู ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น ตองให
พนักงานลงนามเพื่อเก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปนความลับ กําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับ
พนักงานใหยากตอการเดา และการสงมอบรหัสผานใหกับพนักงานตองเปนไปอยางปลอดภัย
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การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูลจําเปนต องคํานึงถึงหลายดานหลายมิติ แต
ละด านก็ มี ค วามจํ า เป นในการตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งแตกต างกั น ซึ่ งสามารถแยกประเภทได
ดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบและประเมินนโยบาย
2. การตรวจสอบและประเมินความพรอมทางดานโครงสรางองคกร
3. การตรวจสอบและประเมินดานการบริหารสินทรัพย(ขอมูลและระบบขอมูล)
4. การตรวจสอบและประเมินดานบุคลากร
5. การตรวจสอบและประเมินดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
6. การตรวจสอบและประเมินดานการสื่อสารและการปฏิบัติการ
7. การตรวจสอบและประเมินการควบคุมการเขาถึง
8. การตรวจสอบและประเมินดานการพัฒนาระบบ จัดซื้อจัดหาระบบและการดูแลระบบ
9. การตรวจสอบและประเมินดานความพรอมรับมือกับเหตุการณ
10. การตรวจสอบและประเมินดานผลกระทบและความตอเนื่องของการปฏิบัติภารกิจ
11. การตรวจสอบและประเมินดานการปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญา
เมื่อไดมีการประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ แลว ควรดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงนั้น
และคนหาวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนั้ น (Control) พรอมทั้ งขอดีข อเสียของวิธีการเหลานั้นเพื่ อให
ผูบริหารขององคกรตัดสินใจ ที่จะเลือกวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น
เมื่อเลือกวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง (Control Selection) แลว ผูบริหารควรจัดสรรทรัพยากรอยาง
เพี ยงพอเพื่อดําเนินการ แนวทางการดําเนินการเพื่อลดวามเสี่ยงซึ่งมีหลายวิธี สามารถแบงไดเปนสามรูปแบบ
คื อ การเลื อกใช เทคโนโลยี (Technology) การปรั บเปลี่ ยนกระบวนการ (Procedure) และการกํ าหนดให
เจาหนาที่ดําเนินการปฏิบัติ (Person)
สําหรับการเลือกใชวิธีการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหกับ
ขอมูลและระบบขอมูลเปนวิธีที่จําเป นต องใชงบประมาณและทรัพยากรอยางเพี ยงพอในการดําเนินการ เชน
การเลือกใชอุปกรณ Firewall มากกวาหนึ่งผลิตภัณฑในการปองกันการเขาถึงเครือขายที่สําคัญ การใชอุปกรณ
สมารทการด หรือ USB Token ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเขาใชงานระบบจากภายนอกองคกร เปนตน
สําหรับการเลือกใชวิธีการปรับเปลี่ ยนกระบวนการ (Procedure) ก็อ าจจํ าเป นตองมีก ารออกแบบ
กระบวนการใหมที่รัดกุมและสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลไดดีขึ้น เมื่อออกแบบกระบวนการ
ใหมแลวควรมีการพิจารณาหารือความเหมาะสม ความเปนไปได และผูบริหารจะตองเปนผูอนุมัติใหมีการบังคับ
ใช กระบวนการใหมนั้ น โดยอาจจํ าเป นต องมี การประชาสัม พั น ธ ให ผูเกี่ ยวข อ งรั บ รูอ ยางทั่ วถึ ง รวมทั้งอาจ
จําเปนตองมีการจัดฝ กอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวข องเพื่ อใหสามารถปฏิบัติตามกระบวนการใหมไดอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
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