
  

  

  

ประกาศ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

เรื่อง   แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ   พ . ศ .   ๒๕๖๔   
.                                                              .   

  

โดยท่ี เปนการ สมควร กำหนด แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน 

สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ให สอดคลอง กับ ความ ใน มาตรา  ๕  และ  ๗  แหง พระ ราช กฤษฎีกา          

กำหนด หลัก เกณฑ และ วิธี การ ทำ ธุรกรรม ทาง อิเล็กทรอนิกส ภาค รัฐ  พ . ศ .  ๒๕๔๙  เพื่อ ใหการ ดำเนิน การ ดวย วิธี      

การ ทาง อิเล็กทรอนิกส ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มี ความ ม่ันคง   ปลอดภัย   และ เชื่อ ถือ ได     

อาศัย อำนาจ ตาม ความ ใน มาตรา  ๑๘  แหง พระ ราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  พ . ศ .  ๒๕๓๓           

ประกอบ กับ ความ ใน มาตรา  ๕  และ  ๗  แหง พระ ราช กฤษฎีกา กำหนด หลัก เกณฑ และ วิธี การ ทำ ธุรกรรม ทาง        

อิเล็กทรอนิกส ภาค รัฐ   พ . ศ .   ๒๕๔๙   จึง ออก ประกาศ ไว   ดัง ตอ ไป นี้   

ขอ  ๑  ประกาศ นี้ เรียก วา  “ ประกาศ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เรื่อง  แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน          
การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ   พ . ศ .   ๒๕๖๔ ” ” - -   

ขอ   ๒   ประกาศ น้ี ให ใช บังคับ ตั้งแต วัน ถัด จาก วัน ประกาศ   เปนตน ไป   

ขอ   ๓   ใน ประกาศ นี้   
“ มหาวิทยาลัย ”    หมายความ วา     มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี      

               “ ผู บริหาร สูงสุด ”   หมายความ วา   อธิการบดี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

“ ผู บริหาร ”  หมายความ วา  อธิการบดี หรือ ผู ท่ี อธิการบดี มอบ หมาย ให ดูแล รับ ผิด ชอบ งาน ดาน    

เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย      

“ ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ”  หมายความ วา  ความ มั่นคง ปลอดภัย  การ ธำรง ไว ซึ่ง ความ      

ลับ  ความ ถูก ตอง ครบ ถวน  และ สภาพ พรอม ใช งาน สำหรับ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  รวม ทั้ง คุณสมบัติ อื่น        

ไดแก ความ ถูก ตอง แทจริง  (authenticity)  ความ รับ ผิด  (accountability)  การ หาม ปฏิเสธ ความ รับ ผิด           

(non-repudiation)   และ ความ นา เชื่อ ถือ   (reliability)   

“ ผู ดูแล ระบบ  (System  Administrator)”  หมายความ วา  ผู ที่ ได รับ มอบ หมาย จาก ผู บังคับ บัญชา           

ให มีหนา ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ ดูแล รักษา ระบบ คอมพิวเตอร และ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร  ไม วา สวน ใด สวน  

หน่ึง   

 “ ผู ใช งาน  (User)”  หมายความ วา  ขาราชการ  พนักงาน ราชการ  ลูกจาง ประจำ  ลูกจาง ชั่วคราว                 

ลูกจาง ตาม สัญญา จาง ใน หนวย งาน  นักศึกษา  หรือ ผู ที่ ได รับ อนุญาต ให ใช เครื่อง คอมพิวเตอร และ ระบบ เครือ ขาย    

ของ หนวย งาน     



“ สิทธิ ของ ผู ใช งาน ”  หมายความ วา  สิทธิ ทั่วไป  สิทธิ จำเพาะ  สิทธิ พิเศษ  และ สิทธิ อื่น ใด ที่ เกี่ยวของ          

กับ ระบบ สารสนเทศ ของ หนวย งาน     

  “ ระบบ เครือ ขาย ”    หมายความ วา    ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี     

“ ระบบ คอมพิวเตอร ”  หมายความ วา  อุปกรณ  หรือ  ชุด อุปกรณ ของ คอมพิวเตอร ที่ เชื่อม การ        

ทำงาน เขา ดวย กัน  โดย ได มี การ กำหนด คำ สั่ง  ชุด คำ สั่ง  หรือ สิ่ง อื่น ใด  และ แนวทาง ปฏิบัติ งาน ให อุปกรณ  หรือ ชุด          

อุปกรณ   ทำ หนาท่ี ประมวล ผล ขอมูล โดย อัตโนมัติ     

“ ระบบ เครือ ขาย  (Network  System)”  หมายความ วา  ระบบ ที่ สามารถ ใช ใน การ ติดตอ สื่อสาร           

หรือ การ สง ขอมูล และ สารสนเทศ  ระหวาง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตาง  ๆ   ของ มหาวิทยาลัย ได  เชน  ระบบ          

แลน   (LAN)   ระบบ อินทราเน็ต   (Intranet)   และ ระบบ อินเทอรเน็ต   (Internet)     

“ ระบบ อินเทอรเน็ต  (Internet)”  หมายความ วา  ระบบ เครือ ขาย อิเล็กทรอนิกส  ที่ เชื่อม ตอ ระบบ        

เครือ ขาย คอมพิวเตอร ตาง   ๆ    ของ หนวย งาน   เขา กับ เครือ ขาย อินเทอรเน็ต สากล   

“ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  (Information  Technology  System ) ” หมายความ วา  ระบบ งาน        

ของ หนวย งาน ท่ี นำ เอา เทคโนโลยี สารสนเทศ  ระบบ คอมพิวเตอร  และ ระบบ เครือ ขาย  มา ชวย ใน การ สราง      

สารสนเทศ  ท่ี หนวย งาน สามารถ นำ มา ใช ประโยชน ใน การ วางแผน  บริหาร  การ สนับสนุน  การ ให บริการ  การ          

พัฒนา  และ ควบคุม การ ติดตอ ส่ือสาร  ซึ่ง มี องค ประกอบ  เชน  ระบบ คอมพิวเตอร  ระบบ เครือ ขาย  โปรแกรม               

ขอมูล   และ สารสนเทศ   เปนตน    

 “ รหัส ผาน  (Password)”  หมายความ วา  ตัว อักษร  หรือ อักขระ  หรือ ตัวเลข  ที่ ใช เปน เครื่อง มือ ใน              

การ ตรวจ สอบ  ยืนยัน ตัว บุคคล  เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล และ ระบบ ขอมูล  ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย         

ของ ขอมูล และ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

“ การ เขา รหัส ลับ  (encryption)”  หมายความ วา  การนำ ขอมูล มา เขา รหัส ลับ เพื่อ ปองกัน การ      

ลักลอบ เขา มา ใช ขอมูล  ผู ท่ี สามารถ เปด ไฟล ขอมูล ท่ี เขา รหัส ลับ ไว จะ ตอง มี โปรแกรม ถอดรหัส เพื่อ ให ขอมูล กลับ  

มา ใช งาน ได ตาม ปกติ   

ขอ  ๔  การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศ นี้  มี         
๒   สวน   คือ   

(1) นโยบาย ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ   ตาม ขอ   ๕   

(2) แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ  ซึ่ง เปน ไป ตาม ขอ  ๗       

ถึง ขอ  ๑๓  และ ตาม แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ กำหนด ไว ทาย    

ประกาศ น้ี   

ขอ   ๕   นโยบาย ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   มี ดังน้ี     
( ๑ )  ให บริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก นักศึกษา  อาจารย  บุคลากร  และ บุคคล ภายนอก ที่ ใช บริการ           

อยาง ท่ัว ถึง  โดย ให ผู ใช งาน สามารถ เขา ถึง และ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ ได อยาง สะดวก และ รวดเร็ว  รวม ทั้ง มี การ    

ให ความ คุมครอง ขอมูล ท่ี ไม พึง เปด เผย      



( ๒ )  บริหาร จัดการ ระบบ สารสนเทศ ท่ี ได มาตรฐาน  โดย มี การ แยก ประเภท และ จัด เก็บ เทคโนโลยี       

สารสนเทศ เปน หมวด หมู  มี ระบบ สำรอง ระบบ สารสนเทศ และ ระบบ คอมพิวเตอร ที่ สมบูรณ พรอม ใช งาน  รวม    

ท้ัง   มี แผน ฉุกเฉิน ใน การ ใช งาน เพ่ือ ให สามารถ ทำงาน ได อยาง ตอ เนื่อง      

( ๓ )  มี การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ รวม ถึง กำหนด มาตรการ ใน การ ควบคุม     

ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง      

( ๔ )  สราง ความ รู ความ เขาใจ โดย การ จัด ทำ คูมือ  จัด ฝก อบรม  และ เผย แพร การ ใช งาน ระบบ         

สารสนเทศ และ ระบบ คอมพิวเตอร ให แก ผู ใช งาน ทั้ง ภายใน และ ภายนอก      

ขอ  ๖  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ เขา ถึง หรือ ควบคุม การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ  (access  control)           
เปน ดังน้ี     

( ๑ )  ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล และ อุปกรณ ใน การ ประมวล ผล ขอมูล  โดย คำนึง ถึง การ ใช งาน และ    

ความ มั่นคง ปลอดภัย     

( ๒ )  กำหนด กฎ เกณฑ เกี่ยว กับ การ อนุญาต ให เขา ถึง ตาม นโยบาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ อนุญาต  การ    

กำหนด สิทธิ   หรือ การ มอบ อำนาจ ของ หนวย งาน     

( ๓ )  กำหนด เกี่ยว กับ ประเภท ของ ขอมูล  ลำดับ ความ สำคัญ  หรือ ลำดับ ชั้น ความ ลับ ของ ขอมูล รวม      

ท้ัง ระดับ ชั้น การ เขา ถึง   เวลา ท่ี เขา ถึง   และ ชอง ทางการ เขา ถึง     

ขอ  ๗  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ของ ผู ใช งาน  (user  access           
management)  เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ สารสนเทศ เฉพาะ ผู ท่ี ได รับ อนุญาต แลว และ ผาน การ ฝก อบรม  

หลักสูตร การ สราง ความ ตระหนัก เรื่อง ความ ม่ันคง ปลอดภัย สารสนเทศ  (information  security  awareness         

training)   เพ่ือ ปองกัน การ เขา ถึง จาก ผู ซึ่ง ไม ได รับ อนุญาต   ให บริหาร จัดการ   ดังน้ี     

( ๑ )  สราง ความ รู ความ เขาใจ ให กับ ผู ใช งาน  เพื่อ ให เกิด ความ ตระหนัก  ความ เขาใจ ถึง ภัย และ ผลก      

ระ ทบ ท่ี เกิด จาก การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ โดย ไม ระมัดระวัง หรือ รู เทา ไม ถึง การณ  รวม ถึง กำหนด ให มี มาตรการ  

เชิง ปองกัน ตาม ความ เหมาะ สม   

( ๒ )  การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน  (user  registration)  ตอง กำหนด ให มี ขั้น ตอน ทาง ปฏิบัติ สำหรับ การ        

ลง ทะเบียน ผู ใช งาน เมื่อ มี การ อนุญาต ให เขา ถึง ระบบ สารสนเทศ  และ การ ตัด ออก จาก ทะเบียน ของ ผู ใช งาน เมื่อ มี  

การ ยกเลิก เพิก ถอน การ อนุญาต ดัง กลาว     

( ๓ )  การ บริหาร จัดการ สิทธิ ของ ผู ใช งาน  (user  management)  ตอง จัด ให มี การ ควบคุม และ        

จำกัด สิทธิ เพ่ือ เขา ถึง และ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ แตละ ชนิด ตาม ความ เหมาะ สม  ทั้งนี้ รวม ถึง สิทธิ จำเพาะ  สิทธิ    

พิเศษ   และ สิทธิ อ่ืน   ๆ    ท่ี เก่ียวของ กับ การ เขา ถึง     

( ๔ )  การ บริหาร จัดการ รหัส ผาน สำหรับ ผู ใช งาน  (user  password  management)  ตอง จัด ให มี          

กระบวนการ บริหาร จัดการ รหัส ผาน สำหรับ ผู ใช งาน อยาง รัดกุม     

( ๕ )  การ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง ของ ผู ใช งาน  (review  of  user  access  rights)  ตอง จัด ให มี              

กระบวนการ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง ของ ผู ใช งาน ระบบ สารสนเทศ ตาม ระยะ เวลา ที่ กำหนด ไว     



ขอ  ๘  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ กำหนด หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ใช งาน  (user         
responsibilities)  เพ่ือ ปองกัน การ เขา ถึง โดย ไม ได รับ อนุญาต  การ เปด เผย  การ ลวง รู  หรือ การ ลักลอบ ทำ สำเนา        

ขอมูล สารสนเทศ และ การ ลัก ขโมย อุปกรณ ประมวล ผล สารสนเทศ   ให กำหนด   มี ดังน้ี     

( ๑ )  การ ใช งาน รหัส ผาน  (password  use)  กำหนด แนว ปฏิบัติ ที่ ดี สำหรับ ผู ใช งาน  การ กำหนด          

รหัส ผาน   การ ใช งาน รหัส ผาน   และ การ เปล่ียน หัส ผาน ท่ี มี คุณภาพ     

( ๒ )  การ ปองกัน อุปกรณ ใน ขณะ ที่ ไมมี ผู ใช งาน อุปกรณ  กำหนด แนว ปฏิบัติ ที่ เหมาะ สม เพื่อ ปองกัน    

ไม ให ผู ไมมี สิทธิ สามารถ เขา ถึง อุปกรณ ของ หนวย งาน ใน ขณะ ที่ ไมมี ผู ดูแล     

( ๓ )  การ ควบคุม สินทรัพย สารสนเทศ และ การ ใช งาน ระบบ คอมพิวเตอร  (clear  desk  and  clear             

screen  policy)  โดย ควบคุม ไม ให สินทรัพย สารสนเทศ  เชน  เอกสาร  สื่อ บันทึก ขอมูล  คอมพิวเตอร หรือ            

สารสนเทศ  อยู ใน ภาวะ เสี่ยง ตอ การ เขา ถึง โดย ผู ซึ่ง ไมมี สิทธิ  และ กำหนด ให ผู ใช งาน ออก จาก ระบบ สารสนเทศ    

เมื่อ วาง เวน จาก การ ใช งาน     

( ๔ )  ผู ใช งาน อาจ นำ การ เขา รหัส ลับ  มา ใช กับ ขอมูล ท่ี เปน ความ ลับ  โดย ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ วา ดวย      

การ รักษา ความ ลับ ทาง ราชการ     

ขอ  ๙  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ ควบคุม การ เขา ถึง เครือ ขาย  (network  access  control)  เพื่อ            
ปองกัน การ เขา ถึง บริการ ทาง เครือ ขาย โดย ไม ได รับ อนุญาต   มี การ ควบคุม   ดังนี้     

( ๑ )  การ ใช บริการ เครือ ขาย กำหนด ให ผู ใช งาน สามารถ เขา ถึง ระบบ สารสนเทศ ได แต เพียง บริการ ที่  

ได รับ อนุญาต ให เขา ถึง เทาน้ัน     

( ๒ )  การ ยืนยัน ตัว บุคคล สำหรับ ผู ใช งาน ที่ อยู ภายนอก หนวย งาน  (user  authentication  for           

external  connections)  ตอง กำหนด ให มี การ ยืนยัน ตัว บุคคล กอน ท่ี จะ อนุญาต ให ผู ใช งาน ที่ อยู ภายนอก หนวย    

งาน สามารถ เขา ใช งาน เครือ ขาย และ ระบบ สารสนเทศ ของ หนวย งาน ได     

( ๓ )  การ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย  (equipment  identification  in  networks)  ตอง มี วิธี การ ที่            

สามารถ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย ได   และ ควร ใช การ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย เปนการ ยืนยัน   

( ๔ )  การ ปองกัน พอรต ที่ ใช สำหรับ ตรวจ สอบ และ ปรับ แตง ระบบ  (remote  diagnostic  and           

configuration  port  protection)  ตอง ควบคุม การ เขา ถึง พอรต ที่ ใช สำหรับ ตรวจ สอบ และ ปรับ แตง ระบบ ทั้ง      

การ เขา ถึง ทาง กายภาพ และ ทาง เครือ ขาย     

( ๕ )  การ แบง แยก เครือ ขาย  (segregation  in  networks)  ตอง ทำการ แบง แยก เครือ ขาย ตาม กลุม          

ของ บริการ สารสนเทศ   กลุม ผู ใช งาน   และ กลุม ของ ระบบ สารสนเทศ     

( ๖ )  การ ควบคุม การ เชื่อม ตอ ทาง เครือ ขาย  (network  connection  control)  ตอง ควบคุม การ          

เขา ถึง หรือ ใช งาน เครือ ขาย ท่ี มี การ ใช รวม กัน หรือ เชื่อม ตอ ระหวาง กัน ให สอดคลอง กับ แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ 

เขา ถึง     

( ๗ )  การ ควบคุม การ จัด เสน ทาง บน เครือ ขาย  (network  routing  control)  ตอง ควบคุม การ จัด          

เสน ทาง บน เครือ ขาย เพ่ือ ใหการ เชื่อม ตอ ของ คอมพิวเตอร และ การ สง ผาน หรือ ไหล เวียน ของ ขอมูล หรือ 

สารสนเทศ สอดคลอง กับ แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ถึง หรือ การ ประยุกต ใช งาน ตาม ภารกิจ     



ขอ  ๑๐  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ  (operating  system  access             
control)   เพ่ือ ปองกัน การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ โดย ไม ได รับ อนุญาต   ให ควบคุม   ดังนี้     

( ๑ )  กำหนด ข้ัน ตอน ปฏิบัติ เพื่อ การ เขา ใช งาน ท่ี ม่ันคง ปลอดภัย  การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ  จะ      

ตอง ควบคุม โดย วิธี การ ยืนยัน ตัว ตน ท่ี ม่ันคง ปลอดภัย     

( ๒ )  ระบุ และ ยืนยัน ตัว ตน ของ ผู ใช งาน  (user  identification  and  authentication)  ตอง            

กำหนด ให ผู ใช งาน มี ขอมูล เฉพาะ เจาะจง ซึ่ง สามารถ ระบุ ตัว ตน ของ ผู ใช งาน  และ เลือก ใช ขั้น ตอน ทาง เทคนิค ใน  

การ ยืนยัน ตัว ตน ท่ี เหมาะ สม เพ่ือ รองรับ การก ลา วอาง วา เปน ผู ใช งาน ท่ี ระบุ ถึง     

( ๓ )  การ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  (password  management  system)  ตอง จัด ทำ หรือ จัด ให มี          

ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน ท่ี สามารถ ทำงาน เชิง โตตอบ  (interactive)  หรือ มี การ ทำงาน ใน ลักษณะ  อัตโนมัติ         

ซึ่ง เอ้ือ ตอ การ กำหนด รหัส ผาน ที่ มี คุณภาพ     

( ๔ )  การ ใช งาน โปรแกรม อรรถประโยชน  (use  of  system  utilities)  ควร จำกัด และ ควบคุม การ            

ใช งาน โปรแกรม ประเภท อรรถประโยชน  เพื่อ ปองกัน การ ละเมิด หรือ หลีก เลี่ยง มาตรการ ความ มั่นคง ปลอดภัย ที่  

ได กำหนด ไว หรือ ท่ี มี อยู แลว     

( ๕ )  เมื่อ มี การ วาง เวน จาก การ ใช งาน ใน ระยะ เวลา หนึ่ง ให ยุติ การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ นั้น     

(session   time-out)     

( ๖ )  การ จำกัด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ ระบบ สารสนเทศ  (limitation  of  connection  time)  ตอง            

จำกัด ระยะ เวลา ใน การ เชื่อม ตอ เพื่อ ให มี ความ มั่นคง ปลอดภัย มาก ยิ่ง ขึ้น สำหรับ ระบบ สารสนเทศ หรือ โปรแกรม ที่ 

มี ความ เสี่ยง หรือ มี ความ สำคัญ สูง   

ขอ  ๑๑  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพ พลิ เคช่ัน และ    
สารสนเทศ   (application   and   information   access   control)   โดย ตอง มี การ ควบคุม   ดังนี้     

( ๑ )  การ จำกัด การ เขา ถึง สารสนเทศ  (information  access  restriction)  ตอง จำกัด หรือ ควบคุม          

การ เขา ถึง หรือ เขา ใช งาน ของ ผู ใช งาน  และ การ เขา ใช งาน ใน การ เขา ถึง สารสนเทศ และ ฟงกชัน  (functions)       

ตาง  ๆ   ของ โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพ พลิ เคช่ัน  ท้ังนี้  โดย ให สอดคลอง ตาม นโยบาย ควบคุม การ เขา ถึง        

สารสนเทศ ท่ี ได กำหนด ไว   

( ๒ )  ระบบ ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน  มี ผลก ระ ทบ และ มี ความ สำคัญ สูง ตอ หนวย งาน  ตอง ได  รับ การ        

แยก ออก จาก ระบบ อ่ืน  ๆ   และ มี การ ควบคุม สภาพ แวดลอม ของ ตนเอง โดย เฉพาะ  ให มี การ ควบคุม อุปกรณ      

คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคลื่อนที่ และ การ ปฏิบัติ งาน จาก ภายนอก หนวย งาน  (mobile  computing  and         

teleworking)     

( ๓ )  การ ควบคุม อุปกรณ คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคลื่อนที่  ตอง กำหนด แนว ปฏิบัติ และ มาตรการ    

ท่ี เหมาะ สม เพ่ือ ปกปอง สารสนเทศ จาก ความ เสี่ยง ของ การ ใช อุปกรณ คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคลื่อนที่     

( ๔ )  การ ปฏิบัติ งาน จาก ภายนอก หนวย งาน  (teleworking)  ตอง กำหนด แนว ปฏิบัติ  แผน งาน        

และ ข้ัน ตอน ปฏิบัติ เพ่ือ ปรับ ใช สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน ของ หนวย งาน จาก ภายนอก หนวย งาน     

ขอ   ๑๒   แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ จัด ทำ ระบบ สำรอง สำหรับ ระบบ สารสนเทศ   ให จัด ทำ   ดังน้ี     



( ๑ )    พิจารณา คัด เลือก และ จัด ทำ ระบบ สำรอง ท่ี เหมาะ สม ให อยู ใน สภาพ พรอม ใช งาน   

( ๒ )  จัด ทำ แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน ใน กรณี ท่ี ไม สามารถ ดำเนิน การ ดวย วิธี  การ ทาง    

อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือ ให สามารถ ใช งาน สารสนเทศ ได ตาม ปกติ อยาง ตอ เนื่อง  โดย ตอง ปรับปรุง แผน เตรียม ความ    

พรอม กรณี ฉุกเฉิน ดัง กลาว ให สามารถ ปรับ ใชได อยาง เหมาะ สม และ สอดคลอง กับ การ ใช งาน ตาม ภารกิจ     

( ๓ )  มี การ กำหนด หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ บุคลากร ซึ่ง ดูแล รับ ผิด ชอบ ระบบ สารสนเทศ     

ระบบ สำรอง  และ การ จัด ทำ แผน เตรียม พรอม กรณี ฉุกเฉิน ใน กรณี ที่ ไม สามารถ ดำเนิน การ ดวย วิธี การ ทาง  

อิเล็กทรอนิกส     

( ๔ )  มี การ ทดสอบ สภาพ พรอม ใช งาน ของ ระบบ สารสนเทศ  ระบบ สำรอง และ ระบบ แผน เตรียม    

พรอม กรณี ฉุกเฉิน อยาง สม่ำเสมอ   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง     

( ๕ )    มี การ ปฏิบัติ และ ทบทวน แนวทาง จัด ทำ ระบบ สำรอง   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง     

ขอ  ๑๓  แนว ปฏิบัติ เกี่ยว กับ มี การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ  ให ตรวจ สอบ      
และ ประเมิน   ดังน้ี    

( ๑ )  ตอง จัด ให มี การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ ที่ อาจ เกิด ขึ้น กับ ระบบ  

สารสนเทศ   (information   security   audit   and   assessment)   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง     

( ๒ )  ใน การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง จะ ตอง ดำเนิน การ โดย ผู ตรวจ สอบ ภายใน ของ หนวย  

งาน  (internal  auditor)  หรือ โดย ผู ตรวจ สอบ อิสระ ดาน ความ ม่ันคง ปลอดภัย จาก ภายนอก  (external           

auditor)   เพ่ือ ให หนวย งาน ได ทราบ ถึง ระดับ ความ เสี่ยง และ ระดับ ความ ม่ันคง ปลอดภัย สารสนเทศ     

ขอ   ๑๔   การ กำหนด ความ รับ ผิด ชอบ   
( ๑ )  ระดับ นโยบาย ให อธิการบดี ซึ่ง เปน ผู บริหาร สูงสุด ของ มหาวิทยาลัย  (CEO)  เปน ผูรับ ผิด ชอบ ใน      

การ ส่ัง การ ตาม นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

และ เปน ผูรับ ผิด ชอบ ตอ ความ เส่ียง  ความ เสีย หาย  หรือ อันตราย ที่ เกิด ขึ้น ใน กรณี ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ขอมูล    

สารสนเทศ เกิด ความ เสีย หาย  หรือ อันตราย ใด  ๆ   แก หนวย งาน หรือ ผู หนึ่ง ผู ใด  อัน เนื่อง มา จาก ความ บกพรอง        

ละเลย   หรือ ฝาฝน การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ   

( ๒ )  กำหนด ให ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย เปน ผูรับ ผิด ชอบ ติดตาม  กำกับ ดูแล       

ควบคุม   ตรวจ สอบ   รวม ท้ัง ให ขอ เสนอ แนะ   คำ ปรึกษา แก เจา หนาที่ ระดับ ปฏิบัติ การ   

( ๓ )  ระดับ ปฏิบัติ การ  ไดแก  ผู ดูแล ระบบ หรือ เจา หนาที่ ท่ี ได รับ มอบ หมาย  เปน ผูรับ ผิด ชอบ ใน การ        

ปฏิบัติ การ ตาม นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

ขอ  ๑๕  ตอง มี การ ดำเนิน การ ตรวจ สอบ  ประเมิน  รวม ท้ัง ปรับปรุง นโยบาย และ ขอ ปฏิบัติ ตาม        
ระยะ เวลา อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง   

 ขอ  ๑๖  องค ประกอบ ของ นโยบาย จัด เปน มาตรฐาน ดาน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ ระบบ      

เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  โดย อางอิง ราย ละเอียด แนว ปฏิบัติ จาก เอกสาร  “ นโยบาย และ แนว    

ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ”  เพื่อ ใช เปน แนวทาง ใน  

การ ดำเนิน งาน ดวย วิธี การ ทาง อิเล็กทรอนิกส ให มี ความ มั่นคง ปลอดภัย  เชื่อ ถือ ได  เปน ไป ตาม กฎหมาย และ    



ระเบียบ ปฏิบัติ ท่ี เกี่ยวของ  ซึ่ง บุคลากร  นักศึกษา และ บุคคล ภายนอก ตอง ถือ ปฏิบัติ อยาง เครงครัด  โดย จะ มี การ      

แจง เวียน ประกาศ ฉบับ นี้ ไป ยัง คณะ / สำนัก / หนวย งาน ตางๆ  ภายใน มหาวิทยาลัย  พรอม ทั้ง ลง ประกาศ ไว ที่    

เว็บไซต    www.ubu.ac.th    ตอ ไป   

  

  

  ประกาศ   ณ   วัน ท่ี      

  

  

( ผู ชวย ศาสตราจารย ชุ ติ นันท   ประสิทธ์ิ ภูริ ปรีชา )   

อธิการบดี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

http://www.ubu.ac.th/

