
  

เอกสาร แนบ ทาย ประกาศ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

ลง วัน ที่ ...   

  

  

เรื่อง   นโยบาย แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ   

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี      
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คำนำ   

    

ตามพ ระ ราช กฤษฎีกา กำหนด หลัก เกณฑ และ วิธี การ ใน การ ทำ ธุรกรรม ทาง อิเล็กทรอนิกส ภาค รัฐ  พ . ศ .     

๒๕๔๙  ใน มาตรา  ๕  “ หนวย งาน ของ รัฐ ตอง จัด ทำ แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย      

ดาน สารสนเทศ  เพ่ือ ใหการ ดำเนิน การ ใดๆ  ดวย วิธี การ ทาง อิเล็กทรอนิกส กับ หนวย งาน ของ รัฐ หรือ โดย หนวย งาน    

ของ รัฐ มี ความ มั่นคง ปลอดภัย และ เชื่อ ถือ ได ”  และ ตาม ประกาศ คณะ กรรมการ ธุรกรรม ทาง อิเล็กทรอนิกส  เรื่อง       

แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ของ หนวย งาน ของ รัฐ  พ . ศ .     

๒๕๕๓  กำหนด ให หนวย งาน ของ รัฐ ตอง จัด ให มีน โย บาย ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ ของ  

หนวย งาน เปน ลาย ลักษณ อักษร   นั้น   

เพ่ือ ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เปน ไป อยาง มี ประสิทธิภาพ  มี ความ    

มั่นคง ปลอดภัย  และ สามารถ ดำเนิน งาน ได อยาง ตอ เนื่อง  รวม ท้ัง ปองกัน ปญหา ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น จาก การ ใช งาน    

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ใน ลักษณะ ท่ี ไม ถูก ตอง  และ การ ถูก คุกคาม จาก ภัย ตางๆ  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี    

จึง เห็น สมควร กำหนด นโยบาย การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ของ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  โดย กำหนด ให มี  

มาตรฐาน  แนว ปฏิบัติ  ขั้น ตอน ปฏิบัติ  ให ครอบคลุม ดาน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ระบบ เทคโนโลยี      

สารสนเทศ   ตามพ ระ ราช กฤษฎี กาฯ   และ ตาม ประกาศ คณะ กรรมการ ธุรกรรม ทา งอิ เล็ก ทรอ นิ กสฯ     
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สารบัญ   

หนา   

คำ นิยาม 5   

สวน ท่ี   ๑   การ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย 6   

สวน ท่ี   ๒   การ กำหนด หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ 7   

สวน ท่ี   ๓   การ ควบคุม การ เขา ถึง 9   

สวน ท่ี   ๔   การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย 22   

สวน ท่ี   ๕   การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ 27   

สวน ท่ี   ๖   การ ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพพลิเคชัน และ สารสนเทศ 29   

สวน ท่ี   ๗   การ ใช งาน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟล วอ ลล 35   

สวน ท่ี   ๘   แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน อินเตอรเน็ต 36   

สวน ท่ี   ๙   แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส 37   

สวน ท่ี   ๑๐   การ จัด เก็บ ขอมูล จราจร คอมพิวเตอร 39   

สวน ท่ี   ๑๑   การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ 40   

สวน ท่ี   ๑๒   ระบบ สำรอง ของ สารสนเทศ 42   

ภาค ผนวก   ก   แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน 46   
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๑ .   วัตถุประสงค ของ การ กำหนด นโยบาย   

1. เพ่ือ ให เกิด ความ เช่ือ มั่น และ มี ความ ม่ันคง ปลอดภัย ใน การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ เครือ 

ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย   

2. เพ่ือ เปนก รอบ และ แนว ปฏิบัติ ใน การ กำหนด มาตรฐาน  ขั้น ตอน การ ปฏิบัติ งาน  รวม ถึง สิ่ง อำนวย ความ    

สะดวก ดาน คอมพิวเตอร สำหรับ การ ติด ตั้ง และ ใช งาน ระบบ เพื่อ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ 

สารสนเทศ   

3. เพ่ือ ให มหาวิทยาลัย สามารถ กำหนด บทบาท ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู เก่ียวของ ได อยาง ชัดเจน   

4. เพ่ือ ให มั่นใจ วา นักศึกษา และ บุคลากร ได ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน ระบบ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ  โดย ทุก คน ตอง มี สวน รวม รับ ผิด ชอบ ใน เรื่อง ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ  

ของ มหาวิทยาลัย   

5. เพ่ือ ให มั่นใจ วา นักศึกษา และ บุคลากร ทุก คน ได ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ที่ 

เก่ียวของ กับ คอมพิวเตอร   

6. นโยบาย นี้ ตอง มี การ ดำเนิน การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน นโยบาย ตาม ระยะ เวลา   ๑   ครั้ง ตอ ป   

๒ .   องค ประกอบ ของ นโยบาย   

คำ นิยาม   

สวน ท่ี   ๑   การ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

สวน ท่ี   ๒   การ กำหนด หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ   

สวน ท่ี   ๓   การ ควบคุม การ เขา ถึง   

สวน ท่ี   ๔   การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย   

สวน ท่ี   ๕   การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ   

สวน ท่ี   ๖   การ ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพพลิเคชัน และ สารสนเทศ   

สวน ท่ี   ๗   การ ใช งาน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟล วอ ลล   

สวน ท่ี   ๘   แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน อินเตอรเน็ต   

สวน ท่ี   ๙   แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

สวน ท่ี   ๑๐   การ จัด เก็บ ขอมูล จราจร คอมพิวเตอร   

สวน ท่ี   ๑๑   การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ   

สวน ท่ี   ๑๒   ระบบ สำรอง ของ สารสนเทศ   
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คำ นิยาม   

  

มหาวิทยาลัย    หมาย ถึง   มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

สำนัก คอมพิวเตอร    หมาย ถึง   สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

ผู อำนวย การ    หมาย ถึง   ผู อำนวย การ   สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

หนวย งาน  หมาย ถึง  คณะ  สถาบัน  สำนัก  ศูนย  ซึ่ง เปน สวน งาน ตาม โครงสราง ของ มหาวิทยาลัย            

อุบลราชธานี   

ผู ใช งาน   หมาย ถึง  นักศึกษา หรือ บุคลากร ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ ได รับ สิทธิ ใน การ ใช งาน ระบบ    

เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  รวม ถึง บุคคล จาก หนวย งาน ภายนอก ซึ่ง ได รับ อนุญาต ให เขา ใช งาน  

สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

สิทธิ ของ ผู ใช งาน  หมาย ถึง  สิทธิ ทั่วไป  สิทธิ จำเพาะ  สิทธิ พิเศษ  และ สิทธิ อื่น ใด ที่ เกี่ยวของ กับ ระบบ          

สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

ระบบ เครือ ขาย  หมาย ถึง  ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ภาย ใต การ กำกับ      

ดูแล ของ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   

สินทรัพย  หมาย ถึง  เครื่อง คอมพิวเตอร  ระบบ เครือ ขาย  ขอมูล และ ระบบ สารสนเทศ ตาง  ๆ   ที่            

มหาวิทยาลัย พัฒนา หรือ จัดหา เพ่ือ ใช ใน การ ดำเนิน การ ของ มหาวิทยาลัย     

ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ  หมาย ถึง  การ ธำรง ไว ซึ่ง ความ ลับ  ความ ถูก ตอง ครบ ถวน  และ        

สภาพ พรอม ใช งาน ของ สารสนเทศ  รวม ท้ัง คุณสมบัติ อื่น  ไดแก  ความ ถูก ตอง แทจริง  ความ รับ ผิด  การ หาม ปฏิเสธ          

ความ รับ ผิด   และ ความ นา เชื่อ ถือ   

เหตุการณ ดาน ความ ม่ันคง ปลอดภัย  หมาย ถึง  กรณี ที่ ระบุ การ เกิด เหตุการณ  สภาพ ของ บริการ หรือ      

เครือ ขาย ท่ี แสดง ให เห็น ความ เปน ไป ไดท่ี จะ เกิด การ ฝาฝน นโยบาย ดาน ความ ม่ันคง ปลอดภัย หรือ มาตรการ 

ปองกัน ท่ี ลม เหลว   หรือ เหตุการณ อัน ไม อาจ รู ได วา อาจ เกี่ยวของ กับ ความ ม่ันคง ปลอดภัย   

สถานการณ ดาน ความ ม่ันคง ปลอดภัย ที่ ไม พึง ประสงค หรือ ไม อาจ คาด คิด  หมาย ถึง  สถานการณ ดาน    

ความ มั่นคง ปลอดภัย ท่ี ไม พึง ประสงค  ซึ่ง อาจ ทำให ระบบ ของ มหาวิทยาลัย ถูก บุกรุก  หรือ โจมตี  และ ความ มั่นคง      

ปลอดภัย ถูก คุกคาม   

การ เขา ถึง หรือ ควบคุม การ ใช งาน สารสนเทศ  หมาย ถึง  การ อนุญาต  การ กำหนด สิทธิ  หรือ การ มอบ        

อำนาจ ให ผู ใช งาน เขา ถึง   หรือ ใช งาน เครือ ขาย   หรือ ระบบ สารสนเทศ   ทั้ง ทาง อิเล็กทรอนิกส และ ทาง กายภาพ   

ผู บังคับ บัญชา  หมาย ถึง  ผู มี อำนาจ ส่ัง การ ตาม โครงสราง การ บริหาร ของ มหาวิทยาลัย และ / หรือ หนวย    

งาน   

ผู ดูแล ระบบ  หมาย ถึง  ผู ท่ี ได รับ มอบ หมาย จาก ผู บังคับ บัญชา ให มีหนา ที่ รับ ผิด ชอบ ดูแล รักษา หรือ    

จัดการ ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ระบบ เครือ ขาย หรือ ระบบ สารสนเทศ   



6   

Firewall  หมาย ถึง   ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ของ เครื่อง คอมพิวเตอร  ไม ให ถูก โจมตี จาก ผู ไม หวัง ดี      

หรือ การ สื่อสาร ท่ี ไม ได รับ อนุญาต  ซึ่ง สวน ใหญ จะ มา จาก ระบบ เครือ ขาย อินเตอรเน็ต  รวม ถึง เครือ ขาย  LAN  ดวย           

ซึ่ง ใน ปจจุบัน   Firewall   มี ท้ัง อุปกรณ ที่ เปน   Hardware   และ   Software   

  

สวน ที่   ๑   

นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

(Network   System   Control   Room)   

  

1. วัตถุประสงค     

เพ่ือ กำหนด มาตรการ ควบคุม และ ปองกัน  การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ที่ เกี่ยวของ กับ การ เขา ใช งาน     

หรือ การ เขา ถึง หอง ควบคุม ระบบ เครื่อง คอมพิวเตอร  อุปกรณ เครือ ขาย  และ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  มิ ให      

บุคคล ท่ี ไมมี อำนาจ หนาที่ เก่ียวของ ใน การ ปฏิบัติ หนาท่ี  เขา ถึง  ลวง รู  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ระบบ เทคโนโลยี          

สารสนเทศ ท่ี สำคัญ   ซึ่ง จะ ทำให เกิด ความ เสีย หาย ตอ ขอมูล และ ระบบ ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย   

  

2. แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

1. ภายใน สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   มี การ ติด ตั้ง กลอง วงจรปด   เพื่อ จุด ประสงค ใน การ เฝา ระวัง   

และ การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย  จาก ผู ที่ ไม ได รับ อนุญาต รวม ทั้ง ปองกัน ความ เสีย หาย อื่น  ๆ   ที่      

อาจ เกิด ข้ึน ได   

2. ผู ท่ี เก่ียวของ   บทบาท และ หนาท่ี รับ ผิด ชอบ     

2.1. ผู อำนวย การ   

2.1.1.อนุมัติ สิทธิ เขา ออก พ้ืนที่ หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

2.1.2.อนุมัติ กระบวนการ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย     

2.2. ผู ดูแล หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย     

2.2.1.ตรวจ สอบ ดูแล บุคคล ท่ี ขอ อนุญาต เขา มา ภายใน หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย  ให ปฏิบัติ ตาม  

ระเบียบ และ กฎ เกณฑ ของ หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย อยาง เครงครัด     

3. กระบวนการ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย     

3.1. ผู ดูแล หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย และ เจา หนาที่ ของ มหาวิทยาลัย มี แนวทาง ปฏิบัติ ดังน้ี     

3.1.1.ผู ดูแล หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย  ตอง ทำการ กำหนด สิทธิ บุคคล ใน การ เขา ออก หอง ควบคุม  

ระบบ เครือ ขาย  โดย เฉพาะ เจา หนาที่ ภายใน ที่ ปฏิบัติ หนาที่ ที่ เกี่ยวของ  และ มี การ บันทึก       

ทะเบียน ผู มี สิทธิ เขา ออก พ้ืนที่   

3.1.2.ตอง จัด ทำ ระบบ เก็บ บันทึก การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย     

3.1.3.กรณี เจา หนาที่ ท่ี ไมมี หนาท่ี เกี่ยวของ ประจำ  มี ความ จำเปน ตอง เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ  

เครือ ขาย ตอง มี เจา หนาที่ ผู ดูแล หอง ระบบ เครือ ขาย ควบคุม ดูแล     

3.2. จัด ให มี เจา หนาท่ี ทำ หนาที่ ตรวจ สอบ ประวัติการ เขา ออก พ้ืนที่ หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย เปน 

ประจำ  และ ให มี การ ปรับปรุง รายการ ผู มี สิทธิ เขา ออก พ้ืนที่ หอง ควบคุม ระบบ  เครือ ขาย  ปละ  ๒           

ครั้ง   เปน อยาง นอย   พรอม ทำ รายงาน เสนอ ผู อำนวย การ   
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สวน ที่   ๒   

การ กำหนด หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ   

  

1. วัตถุประสงค   

กำหนด ความ รับ ผิด ชอบ ท่ี ชัดเจน  กรณี ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ขอมูล สารสนเทศ เกิด ความ เสีย หาย  หรือ    

อันตราย ใด  ๆ   แก มหาวิทยาลัย หรือ ผู หนึ่ง ผู ใด  อัน เนื่อง มา จาก ความ บกพรอง  ละเลย  หรือ ฝาฝน การ ปฏิบัติ ตาม          

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

2. การ กำหนด หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ   

ระดับ นโยบาย   

 อธิการบดี และ ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย  ซึ่ง มีหนา ที่ ดูแล รับ ผิด ชอบ ดาน    

เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  เปน ผูรับ ผิด ชอบ ใน การ ส่ัง การ ตาม นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ การ  

รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ  ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย  ติดตาม และ    

กำกับ ดูแล   ควบคุม ตรวจ สอบ   รวม ท้ัง ให ขอ เสนอ แนะ แก เจา หนาที่ ระดับ ปฏิบัติ   

กรณี ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ขอมูล สารสนเทศ เกิด  ความ เสีย หาย  หรือ อันตราย ใด  ๆ   แก        

องคกร หรือ ผู หน่ึง ผู ใด  อัน เนื่อง มา จาก ความ บกพรอง  ละเลย  หรือ ฝาฝน การ ปฏิบัติ ตาม แนว นโยบาย      

และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ  ทั้งนี้ ให ผู บริหาร สูงสุด ของ หนวย งาน     

เปน ผูรับ ผิด ชอบ ตอ ความ เสี่ยง   ความ เสีย หาย   หรือ อันตราย ที่ เกิด ขึ้น   

  

ระดับ ปฏิบัติ   

1. รอง ผู อำนวย การ ฝาย พัฒนา  สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย  รับ ผิด ชอบ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติ งาน ของ    

ผู ปฏิบัติ อยาง ใกล ชิด  ให ความ คิด เห็น  เสนอ แนะ วิธี การ  และ แนวทาง แกไข ปญหา จาก สถานการณ ความ      

เสี่ยง ของ ระบบ เครือ ขาย  วางแผน การ ปฏิบัติ งาน  ติดตาม การ ปฏิบัติ งาน ตาม แผนการ บริหาร ความ เสี่ยง    

และ ตรวจ สอบ ระบบ ความ ม่ันคง ปลอดภัย ของ ระบบ เครือ ขาย  พรอม รายงาน ผล การ ดำเนิน การ  รวม ทั้ง    

รับ ผิด ชอบ   ดังน้ี   

1.1. ควบคุม การ เขา - ออก หอง เซิรฟเวอร   ตาม การ กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง   

1.2. กำกับ ดูแล   ตรวจ สอบ และ บำรุง รักษา ระบบ เครือ ขาย ท่ี ให บริการ ภายใน มหาวิทยาลัย   

1.3. กำกับ ดูแล   การ ติด ตั้ง   รื้อ ถอน ระบบ เครือ ขาย   ท่ี ให บริการ ภายใน มหาวิทยาลัย   

1.4. รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน  สถานการณ ท่ี เกิด ขึ้น กับ ระบบ เครือ ขาย  ให แก ผู บังคับ บัญชา ทราบ ทุก    

เดือน   

1.5. กำกับ ดูแล   ติดตาม และ ตรวจ สอบ การ เขา ใช งาน และ การ เขา ถึง ระบบ   ตาม สิทธิ การ เขา ถึง   

1.6. กำกับ ดูแล   การ ปองกัน การ ถูก เจาะ ระบบ   และ แกไข ปญหา การ ถูก เจาะ เขา ระบบ จาก   

บุคคล ภายนอก   (Hacker)   โดย ไม ได รับ อนุญาต   

1.7. กำกับ ดูแล   ตรวจ สอบ และ บำรุง รักษา อุปกรณ ปองกัน การ ถูก เจาะ ระบบ จาก   

บุคคล ภายนอก   (Firewall)   และ ระบบ ปฏิบัติ การ ท้ังหมด ท่ี ติด ตั้ง อยู ใน เซิรฟเวอร   ของ   

ระบบ สารสนเทศ ท่ี ให บริการ ภายใน มหาวิทยาลัย   
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1.8. กำกับ ดูแล   ตรวจ สอบ การ กำหนด แกไข หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ตาง   ๆ    ของ ระบบ   

เครือ ขาย และ อุปกรณ ท่ี เชื่อม ตอ กับ ระบบ เครือ ขาย   

1.9. อื่น   ๆ    ตาม ท่ี ได รับ มอบ หมาย   

2. ผู ดูแล ระบบ   มีหนา ท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ดังนี้   

2.1. ทำการ สำรอง ขอมูล และ เรียก คืน ขอมูล   (Backup   and   Recovery)   ตาม รอบ ระยะ เวลา ที่ กำหนด   

2.2. บริหาร จัดการ สิทธิ การ เขา ถึง ของ ผู ใช งาน  (User  Access  Management)  เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง        

ระบบ สารสนเทศ   เพ่ือ ปองกัน การ เขา ถึง จาก ผู ไม ได รับ อนุญาต   

2.3. ประสาน การ ปฏิบัติ งาน ตาม แผน ปองกัน และ แกไข ปญหา ระบบ ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ 

สารสนเทศ จาก สถานการณ ความ ไม แนนอน และ ภัย พิบัติ   

2.4. รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ตาม แผนการ บริหาร ความ เสี่ยงฯ   ให ผู บังคับ บัญชา ทราบ   

2.5. แกไข ปญหา  อุปสรรค  จาก สถานการณ ความ เสี่ยง และ ความ เสีย หาย ที่ เกิด ข้ึน กับ ระบบ สารสนเทศ    

ที่ เกิด จาก การ ถูก เจาะ ระบบ จาก บุคคล ภายนอก   (Hack)   และ การ ถูก ทำลาย จาก โปรแกรม ไวรัส   

2.6. กำหนด  แกไข  หรือ เปล่ียนแปลง เงื่อนไข ตาง  ๆ   ของ ระบบ เครือ ขาย และ อุปกรณ ตาง  ๆ   ที่ เชื่อม ตอ            

กับ ระบบ เครือ ขาย   

2.7. รายงาน สภาพ ปญหา  และ สถานการณ ความ เสีย หาย ของ ระบบ สารสนเทศ ที่ ถูก ทำลาย จาก บุคคล  

ภายนอก   (Hacker)   และ จาก ไวรัส   (Virus)   

2.8. บำรุง รักษา อุปกรณ เซิรฟเวอร  และ อุปกรณ เครือ ขาย  (Network)  ของ ระบบ สารสนเทศ ทั้งหมด ที่      

ให บริการ ภายใน มหาวิทยาลัย  ให สามารถ ใช งาน ได เปน ปกติ  รวม ทั้ง แกไข ปญหา ขัดของ ของ การ    

เชื่อม โยง เครือ ขาย ภายใน มหาวิทยาลัย   
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สวน ที่   ๓   

นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ถึง   

(Access   Control)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ กำหนด มาตรการ ควบคุม  ปองกัน มิ ให บุคคล ท่ี ไมมี อำนาจ หนาที่ เกี่ยวของ ใน การ ปฏิบัติ หนาที่  เขา    

ถึง  ลวง รู  แกไข  เปลี่ยนแปลง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ สำคัญ  ซึ่ง จะ ทำให เกิด ความ เสีย หาย ตอ ขอมูล และ        

ระบบ ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย  โดย มี การ กำหนด กระบวนการ ควบคุม การ เขา ออก ที่ แตก ตาง กัน ของ กลุม บุคคล  

ตาง   ๆ    

  

2. แนว ปฏิบัติ ใน การ ควบคุม การ เขา ถึง   

2.1. การ ควบคุม การ เขา ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

2.1.1.ผู ดูแล ระบบ  ตอง จัด ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ให เปน สัดสวน ชัดเจน  ไดแก  สวน ระบบ เครือ ขาย         

(Network   Zone)   สวน เครื่อง แม ขาย   (Server   Zone)   เปนตน   

2.1.2.ผู ดูแล ระบบ  ตอง ทำการ กำหนด สิทธิ บุคคล ใน การ เขา - ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย  โดย    

เฉพาะ บุคคล ท่ี ปฏิบัติ หนาท่ี เกี่ยวของ เทานั้น     

2.1.3.กรณี เจา หนาท่ี ท่ี ไมมี หนาท่ี เกี่ยวของ  มี ความ จำเปน ตอง เขา - ออก หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย     

ตอง มี มาตรการ การ ควบคุม อยาง รัดกุม   

2.1.4.สถาน ที่ ตั้ง ของ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี สำคัญ ตอง มี การ ควบคุม การ เขา - ออก ที่ รัดกุม และ 

อนุญาต ให เฉพาะ บุคคล ท่ี ได รับ สิทธิ และ มี ความ จำเปน เขา ใช งาน ได เทานั้น   

2.1.5.ผู ดูแล ระบบ  ตอง กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล และ ระบบ ขอมูล ให เหมาะ สม กับ การ เขา ใช งาน ของ  

ผู ใช ระบบ และ หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ของ เจา หนาที่ ใน การ ปฏิบัติ งาน กอน เขา ใช ระบบ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  รวม ท้ัง มี การ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง อยาง สม่ำเสมอ  ทุก  ๖  เดือน เปน อยาง นอย  ทั้งนี้             

ผู ใช ระบบ จะ ตอง ได รับ อนุญาต จาก ผู ดูแล ระบบ ตาม ความ จำเปน ใน การ ใช งาน   

2.1.6.ผู ดูแล ระบบ หรือ ผู ท่ี ได รับ มอบ หมาย เทานั้น ที่ สามารถ แกไข เปลี่ยนแปลง สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล   

และ ระบบ ขอมูล ได   

2.1.7.ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด ให มี การ ติด ตั้ง ระบบ บันทึก และ ติดตาม การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ของ มหาวิทยาลัย และ ตรวจ ตรา การ ละเมิด ความ ปลอดภัย ที่ มี ตอ ระบบ ขอมูล สำคัญ   

2.1.8.ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด ให มี การ บันทึก ราย ละเอียด การ เขา ถึง ระบบ  การ แกไข เปลี่ยนแปลง สิทธิ     

ตางๆ  และ การ ผาน เขา - ออก สถาน ท่ี ตั้ง ของ ระบบ  ของ ท้ัง ผู ที่ ได รับ อนุญาต และ ไม ได รับ อนุญาต       

เพ่ือ เปน หลัก ฐาน ใน การ ตรวจ สอบ หาก มี ปญหา เกิด ขึ้น   

2.2. แนว ปฏิบัติ การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย   (Network   access   control)   

2.2.1.ผู ดูแล ระบบ  ตอง มี การ ออกแบบ ระบบ เครือ ขาย ตาม กลุม ของ บริการ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ     

ท่ี มี การ ใช งาน  กลุม ของ ผู ใช  และ กลุม ของ ระบบ สารสนเทศ  ไดแก  โซน ภายใน  (Internal  Zone)               

โซน ภายนอก   (External   Zone)   เพ่ือ ทำให การ ควบคุม   และ ปองกัน การ บุกรุก ได อยาง เปน ระบบ   
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2.2.2.การ เขา สู ระบบ เครือ ขาย ภายใน ของ มหาวิทยาลัย โดย ผาน ทาง อินเตอรเน็ต  หรือ อินทราเน็ต จะ  

ตอง ได รับ การ อนุมัติ เปน ลาย ลักษณ อักษร จาก ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย  กอน  

ท่ี จะ สามารถ ใช งาน ได   ใน ทุก กรณี   

2.2.3.ผู ดูแล ระบบ ตอง มี วิธี การ จำกัด สิทธิ การ ใช งาน เพ่ือ ควบคุม ผู ใช ให สามารถ ใช งาน เฉพาะ เครือ ขาย ที่ 

ได รับ อนุญาต เทานั้น   

2.2.4.ผู ดูแล ระบบ ควร มี วิธี การ จำกัด เสน ทางการ เขา ถึง เครือ ขาย ท่ี มี การ ใช งาน รวม กัน   

2.2.5.ผู ดูแล ระบบ ควร จัด ให มี วิธี เพื่อ จำกัด การ ใช เสน ทาง บน เครือ ขาย  (Enforced  Path)  จาก เครื่อง ลูก      

ขาย ไป ยัง เครื่อง แม ขาย เพื่อ ไม ให ผู ใช สามารถ ใช เสน ทา งอื่นๆ   ได   

2.2.6.ตอง กำหนด บุคคล ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ กำหนด  แกไข  หรือ เปล่ียนแปลง คา  Parameter  ตางๆ  ของ          

ระบบ เครือ ขาย และ อุปกรณ ตางๆ  ท่ี เชื่อม ตอ กับ ระบบ เครือ ขาย อยาง ชัดเจน  และ ควร มี  การ      

ทบทวน การ กำหนด คา  parameter  ตางๆ  อยาง นอย ป ละ ครั้ง  นอกจาก นี้  การ กำหนด แกไข  หรือ            

เปลี่ยนแปลง คา   Parameter   ควร แจง บุคคล ท่ี เกี่ยวของ ให รับ ทราบ ทุก ครั้ง   

2.2.7.ระบบ เครือ ขาย ท้ังหมด ของ มหาวิทยาลัย ที่ มี การ เชื่อม ตอ ไป ยัง ระบบ เครือ ขา ยอื่นๆ  ภายนอก  

มหาวิทยาลัย ควร เชื่อม ตอ ผาน อุปกรณ ปองกัน การ บุกรุก หรือ โปรแกรม ใน การ ทำ  Packet    

Filtering  ไดแก  การ ใช  Firewall  หรือ  Hardware  อื่นๆ  รวม ทั้ง ตอง มี ความ สามารถ ใน การ ตรวจ              

มัลแวร   (Malware)   ดวย   

2.2.8.ตอง มี การ ติด ตั้ง ระบบ ตรวจ จับ การ บุกรุก  (IPS/IDS)  เพื่อ ตรวจ สอบ การ ใช งาน ของ บุคคล ที่ เขา ใช    

งาน ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย ใน ลักษณะ ที่ ผิด ปกติ ผาน ระบบ เครือ ขาย  โดย มี การ ตรวจ  

สอบ การ บุกรุก ผาน ระบบ เครือ ขาย  การ ใช งาน ใน ลักษณะ ท่ี ผิด ปกติ และ การ แกไข เปลี่ยนแปลง  

ระบบ เครือ ขาย   โดย บุคคล ท่ี ไมมี อำนาจ หนาที่ เกี่ยวของ   

2.2.9.การ เขา สู ระบบ งาน เครือ ขาย ภายใน มหาวิทยาลัย โดย ผาน ทาง อินเตอรเน็ต จำเปน ตอง มี การ   

Login   และ ตอง มี การ พิสูจน ยืนยัน ตัว ตน   (Authentication)   เพื่อ ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง   

2.2.10. หมายเลข ไอ พี แอดเดรส ภายใน ของ ระบบ เครือ ขาย ภายใน ของ มหาวิทยาลัย จำเปน ตอง มี การ 

ปองกัน มิ ให หนวย งาน ภายนอก ท่ี เชื่อม ตอ สามารถ มอง เห็น ได  เพื่อ เปนการ ปองกัน ไม ให บุคคล  

ภายนอก สามารถ รู ขอมูล เกี่ยว กับ โครงสราง ของ ระบบ เครือ ขาย และ สวน ประกอบ ได โดย งาย   

2.2.11. ตอง จัด ทำ แผนผัง ระบบ เครือ ขาย  (Network  Diagram)  ซึ่ง มี ราย ละเอียด เกี่ยว กับ ขอบเขต ของ      

เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก  และ อุปกรณ ตางๆ  พรอม ทั้ง ปรับปรุง ให เปน ปจจุบัน  อยู      

เสมอ   

2.2.12. การ ใช เครื่อง มือ ตางๆ  (Tools)  เพื่อ การ ตรวจ สอบ ระบบ เครือ ขาย  ตอง ได รับ การ อนุมัติ จาก ผู      

ดูแล ระบบ   และ จำกัด การ ใช งาน เฉพาะ เทา ที่ จำเปน   

2.2.13. การ ติด ตั้ง และ การ เชื่อม ตอ อุปกรณ เครือ ขาย จะ ตอง ดำเนิน การ โดย เจา หนาที่ สำนัก 

คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย เทานั้น   

  

2.3. การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

2.3.1.ผู ดูแล ระบบ  จะ อนุญาต ให ผู ใช งาน เขา สู ระบบ เฉพาะ ใน สวน ที่ จำเปน ตาม หนาที่ งาน  หรือ ตาม    

ความ จำเปน ข้ัน ต่ำ เทานั้น   
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2.3.2.ผู ดูแล ระบบ  มีหนา ท่ี ใน การ ตรวจ สอบ การ อนุมัติ และ กำหนด สิทธิ ใน การ ผาน เขา สู ระบบ  ไดแก  ผู      

ใช  ใน การ ขอ อนุญาต เขา ระบบ งาน นั้น  จะ ตอง มี การ ทำ เปน เอกสาร เพื่อ ขอ สิทธิ ใน การ เขา สู ระบบ       

และ กำหนด ให มี การ ลงนา มอ นุ มัติ   เอกสาร ดัง กลาว ตอง มี การ จัด เก็บ ไว เปน หลัก ฐาน   

2.3.3.เจาของ ขอมูล  และ  เจาของ ระบบ งาน  จะ อนุญาต ให ผู ใช งาน เขา สู ระบบ เฉพาะ ใน สวน ที่ จำเปน      

ตอง รู ตาม หนาที่ งาน เทานั้น  เนื่องจาก การ ให สิทธิ เกิน ความ จำเปน ใน การ ใช งาน  จะ นำ ไป สู ความ    

เสี่ยง  ใน การ ใช งาน เกิน อำนาจ หนาที่  ดัง นั้น การ กำหนด สิทธิ ใน การ เขา ถึง ระบบ งาน ตอง กำหนด    

ตาม ความ จำเปน ข้ัน ต่ำ ใน การ ใช งาน ตาม ภารกิจ เทานั้น   

2.3.4.ผู ใช งาน จะ ตอง ได รับ อนุญาต จาก เจา หนาที่ ท่ี รับ ผิด ชอบ ขอมูล และ ระบบ งาน ตาม ความ จำเปน ตอ 

การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

  

2.4. การ บริหาร จัดการ ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย   

2.4.1.ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด บุคคล ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย  (Server)  ใน    

การ กำหนด แกไข  หรือ เปล่ียนแปลง คา ตางๆ  ของ โปรแกรม ระบบ  (System  Software)  อยาง          

ชัดเจน   

2.4.2.ผู ดูแล ระบบ ตอง มี ขั้น ตอน หรือ วิธี ปฏิบัติ ใน การ ตรวจ สอบ ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย และ ใน กรณี ที่ 

พบ วา มี การ ใช งาน หรือ เปล่ียนแปลง คา ใน ลักษณะ ผิด ปกติ  จะ ตอง ดำเนิน การ แกไข  รวม ทั้ง มี การ    

รายงาน โดย ทันที   

2.4.3.ผู ดูแล ระบบ ตอง เปด ให บริการ  (Service)  เทา ที่ จำเปน เทานั้น  ไดแก  บริการ  ftp,  ssh,  ping                 

เปนตน   

2.4.4.ผู ดูแล ระบบ ตอง ดำเนิน การ ติด ตั้ง อัพเดท ระบบ ซอฟตแวร ให เปน ปจจุบัน เพื่อ อุด ชอง โหว ตาง  ๆ      

ของ โปรแกรม ระบบ   (System   Software)   อยาง สม่ำเสมอ   ไดแก   web   server   เปนตน  

2.4.5.การ ติด ตั้ง และ การ เชื่อม ตอ ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย จะ ตอง ดำเนิน การ โดย เจา หนาที่ ที่ ได รับ มอบ 

หมาย เทาน้ัน   

2.5. การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ   (Operating   System   Access   Control)   

2.5.1.ผู ดูแล ระบบ 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   

2.5.2.การ 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   

2.5.3.การ ใช งาน โปรแกรม อรรถประโยชน  ตอง จำกัด และ ควบคุม การ ใช งาน โปรแกรม ประเภท  

อรรถประโยชน  เพื่อ ปองกัน การ ละเมิด หรือ หลีก เล่ียง มาตรการ ความ มั่นคง ปลอดภัย ที่ ได กำหนด  

ไว หรือ ที่ มี อยู แลว   

2.5.4.เมื่อ มี การ วาง เวน จาก การ ใช งาน ใน ระยะ เวลา หนึ่ง ให ยุติ การ ใช งาน ระบบ ปฏิบัติ การ นั้น  (Session     

time-out)   

2.6. การ ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพ พลิ เคชั่น และ สารสนเทศ  (Application     

Information   Access   Control)   
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2.6.1.ผู ดูแล ระบบ  ตอง กำหนดการ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน ใหม ของ มหาวิทยาลัย  ตอง กำหนด ให มี ขั้น ตอน    

ปฏิบัติ อยาง เปน ทางการ เพ่ือ ให มี สิทธิ ตาง  ๆ   ใน การ ใช งาน ตาม ความ จำเปน รวม ทั้ง ขั้น ตอน ปฏิบัติ    

สำหรับ การ ยกเลิก สิทธิ การ ใช งาน  ไดแก  เมื่อ เปล่ียน ตำแหนง งาน ภายใน มหาวิทยาลัย  ยาย หนวย      

งาน   หรือ สิ้น สุด การ จาง งาน   หมด วาระ   เกษียณ อายุ ราชการ   เปนตน   

2.6.2.ผู ดูแล ระบบ  ตอง กำหนด สิทธิ การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ สำคัญ  ไดแก  ระบบ      

คอมพิวเตอร โปรแกรม ประยุกต  (Application)  จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  (e-Mail)  ระบบ เครือ        

ขาย ไร สาย  (Wireless  LAN)  ระบบ อินเตอรเน็ต  (Internet)  เปนตน  โดย ตอง ให สิทธิ เฉพาะ การ            

ปฏิบัติ งาน ใน หนาท่ี   รวม ท้ัง ตอง ทบทวน สิทธิ ดัง กลาว อยาง สม่ำเสมอ   

2.6.3.ผู ดูแล ระบบ   ตอง บริหาร จัดการ สิทธิ การ ใช งาน ระบบ และ รหัส ผาน ของ ผู ใช งาน   

2.6.3.1. กำหนด เปล่ียนแปลง และ การ ยกเลิก รหัส ผาน  (Password)  เมื่อ ผู ใช งาน ระบบ ลา ออก หรือ    

พน จาก ตำแหนง หรือ ยกเลิก การ ใช งาน   

2.6.3.2. กำหนด ช่ือ ผู ใช งาน หรือ รหัส ผู ใช งาน ตอง ไม ซ้ำ กัน   

2.6.4.ใน กรณี มี ความ จำเปน ตอง ให สิทธิ พิเศษ กับ ผู ใช งาน ท่ี มี สิทธิ สูงสุด ผู ใช งาน นั้น จะ ตอง ได รับ ความ 

เห็น ชอบ และ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา  โดย มี กำหนด ระยะ เวลา การ ใช งาน และ ระงับ การ ใช งาน     

ทันที เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว หรือ พน จาก ตำแหนง  และ มี การ กำหนด สิทธิ พิเศษ ที่ ได รับ วา เขา ถึง  

ระดับ ใด ได บาง   และ ตอง กำหนด ให รหัส ผู ใช งาน ตาง จาก รหัส ผู ใช งาน ตาม ปกติ   

2.6.5.การ จำกัด การ เขา ถึง สารสนเทศ  (Information  access  restriction)  ตอง จำกัด หรือ ควบคุม การ        

เขา ถึง ของ ผู ใช งาน สารสนเทศ และ ฟง กช่ัน  (Functions)  ตาง  ๆ   ของ โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพ        

พลิ เคช่ัน   

2.6.6.ระบบ ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน  มี ผลก ระ ทบ และ มี ความ สำคัญ สูง ตอม หา วิทยาลัย  ตอง ได รับ การ แยก    

ออก จาก ระบบ อื่น   ๆ    และ มี การ ควบคุม สภาพ แวดลอม ของ ตนเอง โดย เฉพาะ     

2.6.7.การ ควบคุม อุปกรณ คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคลื่อนที่  ตอง กำหนด ขอ ปฏิบัติ และ มาตรการ ที่  

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

2.6.8.การ ควบคุม การ ปฏิบัติ งาน จาก ภายนอก มหาวิทยาลัย  (Teleworking)  ตอง กำหนด ขอ ปฏิบัติ และ    

มาตรการ   เพ่ือ ปรับ ใช สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน ของ มหาวิทยาลัย จาก ภายนอก   

2.6.9.การ จำกัด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ ระบบ (limitation  of  connection  time)  ตอง จำกัด ระยะ เวลา        

ใน การ เช่ือม ตอ เพื่อ ให มี ความ ม่ันคง ปลอดภัย มาก ยิ่ง ขึ้น สำหรับ ระบบ สารสนเทศ หรือ แอพ พลิ เคชั่ 

นท่ี มี ความ เสี่ยง หรือ มี ความ สำคัญ สูง   

3. แนว ปฏิบัติ การ บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ของ ผู ใช   

3.1. การ ลง ทะเบียน เจา หนาที่ ใหม ของ มหาวิทยาลัย   

3.1.1.จัด ทำ แบบ ฟอรม การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน   สำหรับ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

3.1.2.ผู ดูแล ระบบ ตอง ตรวจ สอบ วา ผู ใชได รับ มอบ หมาย สิทธิ จาก เจาของ ระบบ  สำหรับ การ ใช งาน ระบบ  

สารสนเทศ   และ บริการ อยาง ถูก ตอง   ตอง มี การ อนุมัติ รับรอง การ ได สิทธิ จาก ผู บริหาร อยาง ชัดเจน   

3.1.3.ผู ดูแล ระบบ ตอง ตรวจ สอบ บัญชี ผู ใช งาน   โดย ไมมี การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน มา กอน   

3.1.4.ผู ดูแล ระบบ ตอง ตรวจ สอบ และ ให สิทธิ ใน การ เขา ถึงท่ี เหมาะ สม ตอ หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ  และ มี  

ความ สอดคลอง กับ นโยบาย ความ ม่ันคง ปลอดภัย ของ มหาวิทยาลัย   
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3.1.5.ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ให มี การ ถอดถอน สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย ทันที 

เมื่อ ผู ใช งาน น้ัน ทำการ ลา ออก หรือ เปลี่ยน ตำแหนง งาน   

3.1.6.การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน  ผู ดูแล ระบบ ตอง ทำการ ตรวจ สอบ หรือ ทบทวน บัญชี ผู ใช งาน ทั้งหมด  เพื่อ    

ปองกัน การ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย ไม ได รับ อนุญาต   

3.1.7.การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

3.1.8.เจา หนาท่ี ใหม ของ มหาวิทยาลัย กรอก ขอมูล คำขอ ใช บริการ ลง แบบ ฟอรม ลง ทะเบียน ผู ใช งาน 

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

3.1.9.ยื่น คำขอ กับ เจา หนาท่ี ของ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย ที่ ได รับ มอบ หมาย  เพื่อ ขอ อนุมัติ จาก ผู  

อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   

3.1.10. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ให มี การ ถอดถอน สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ โดย ทันที 

เมื่อ ผู ใช งาน น้ัน ทำการ ลา ออก หรือ เปลี่ยน ตำแหนง งาน   

3.2. การ บริหาร จัดการ สิทธิ ผู ใช งาน   (User   Management)  

3.2.1.  ผู ดูแล ระบบ ตรวจ สอบ ขอมูล ใน แบบ ฟอรม  ซึ่ง ขอมูล จะ ตอง ครบ ถวน ทั้งหมด  พรอม ทั้ง ตอง มี ลาย      

เซ็น ของ ผู ขอ เขา ใช งาน ระบบ  ลาย เซ็น ของ บุคคล ผู มี สิทธิ อนุญาต ใน การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน ระบบ  

เทคโนโลยี สารสนเทศ   

3.2.2.  ผู ดูแล ระบบ ตอง ตรวจ สอบ ความ ซ้ำ ซอน ของ บัญชี ผู ใช งาน   

3.2.3.  ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด สิทธิ การ ใช ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก ผู ใช  โดย ให สิทธิ เฉพาะ การ    

ปฏิบัติ งาน ใน หนาท่ี   และ ตอง ทบทวน สิทธิ ดัง กลาว อยาง สม่ำเสมอ   

3.2.4.  ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ระดับ สิทธิ ใน การ เขา ถึงที่ เหมาะ สม สำหรับ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

ของ มหาวิทยาลัย   

3.2.5.  ผู ดูแล ระบบ ตอง มอบ หมาย สิทธิ  ให มี ความ สอดคลอง กับ แนว ปฏิบัติ ใน การ ควบคุม การ เขา ถึง    

ระบบ สารสนเทศ   

3.2.6.  ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด เก็บ การ มอบ หมาย สิทธิ ให แก ผู ใช งาน   

3.2.7.  กรณี มี ความ จำเปน ตอง ให สิทธิ พิเศษ กับ ผู ใช งาน ท่ี มี สิทธิ สูงสุด  โดย ให มี การ กำหนด ระยะ เวลา    

การ ใช งาน และ ระงับ การ ใช งาน ทันที เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว หรือ พน จาก ตำแหนง  และ ให มี การ  

กำหนด สิทธิ พิเศษ ท่ี ได รับ ดวย วาการ เขา ถึง ได นั้น สามารถ เขา ถึง ได ใน ระดับ ใด บาง  และ ตอง  

กำหนด ให รหัส ผู ใช งาน ตาง จาก รหัส ผู ใช งาน ตาม ปกติ   

3.2.8.ผู ใช บริการ ตอง ลง นาม รับ ทราบ สิทธิ และ หนาท่ี เกี่ยว กับ การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

และ การ สื่อสาร ของ มหาวิทยาลัย เปน ลาย ลักษณ อักษร   และ ตอง ปฏิบัติ ตาม อยาง เครงครัด   

3.2.9.การ แจง ยกเลิก สิทธิ การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

3.2.9.1. หัวหนา งาน หรือ ผู บังคับ บัญชา  กรอก ขอมูล ลง ใน แบบ ฟอรม  และ  ยื่น คำขอ กับ ผู อำนวย      

การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   

3.2.9.2. ผู ดูแล ระบบ ยกเลิก สิทธิ การ ใช งาน ระบบ ตาม คำขอ ใน แบบ ฟอรม และ ลบ ชื่อ ผู ใช งาน ออก 

จาก ระบบ งาน ท่ี เกี่ยวของ ท้ังหมด   
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3.2.9.3. กำหนด สิทธิ การ ใช ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี สำคัญ  โดย ตอง ให สิทธิ เฉพาะ ที่ เกี่ยว กับ  

การ ปฏิบัติ งาน ใน หนาที่ และ ตอง ได รับ ความ เห็น ชอบ จาก ผู ดูแล ระบบ เปน ลาย ลักษณ อักษร 

รวม ท้ัง ตอง ทบทวน สิทธิ ดัง กลาว อยาง สม่ำเสมอ   

  

3.3. การ บริหาร จัดการ รหัส ผาน   (Password   Management)   

3.3.1.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ให มี การ ใช งาน บัญชี ผู ใช งาน และ รหัส ผาน แยก เปน ราย บุคคล    

เพ่ือ ให สามารถ ติดตาม การ ใช งาน และ เปน ความ รับ ผิด ชอบ ของ แตละ คน ได   

3.3.2.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง อนุญาต ให ผู ใช งาน เลือก หรือ เปลี่ยน รหัส ผาน ได ดวย ตนเอง       

และ มี ข้ัน ตอน ปฏิบัติ เพื่อ ยืนยัน รหัส ผาน ใหม ท่ี ตั้ง   

3.3.3.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ให ผู ใช งาน ตั้ง รหัส ผาน ท่ี ยาก ตอ การ เดา โดย ผู อื่น  โดย กำหนด      

ให รหัส ผาน ตอง มี ความ ยาว ไม นอย กวา  ๘  ตัว  ประกอบ ดวย  ตัวเลข  ตัว อักษร ตัว พิมพ เล็ก และ ตัว          

พิมพ ใหญ อยาง นอย   ๑   ตัว   

3.3.4.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ให ผู ใช งาน เปลี่ยน รหัส ผาน ใหม ตาม รอบ ระยะ เวลา ที่ กำหนด ไว    

ทุกๆ   ๖   เดือน   

3.3.5.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ให ผู ใช งาน เปล่ียน รหัส ผาน โดย ทันที ที่ ได รับ บัญชี ผู ใช งาน  และ      

ทำการ ล็อกอิน เขา ใช งาน ระบบ งาน เปน ครั้ง แรก   

3.3.6.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน   ตอง สามารถ ระบุ ขอ ผิด พลาด ใน การ ตั้ง รหัส ผาน ของ ผู ใช งาน ได   

3.3.7.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ไม แสดง ขอมูล รหัส ผาน ของ ผู ใช งาน บน หนา จอ ใน ระหวาง ที่ ผู    

ใช งาน น้ัน กำลัง ใส ขอมูล ล็อกอิน  โดย ตอง ให แสดง เปน เครื่องหมาย จุด  หรือ ดอกจัน  หรือ      

สัญลักษณ อ่ืนๆ   บน หนา จอ   

3.3.8.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง มี การ จัด เก็บ รหัส ผาน เดิม ที่ ผู ใช งาน เคย ตั้ง ไป แลว เพื่อ ตรวจ    

สอบ ไม ให นำ กลับ มา ใช ใหม ภายใน ระยะ เวลา   6   เดือน   

3.3.9.  การ จัด เก็บ ไฟล ขอมูล รหัส ผาน ของ ผู ใช งาน จะ ตอง แยก ตาง หาก จาก ขอมูล ของ ระบบ งาน   

3.3.10.  ระบบ บริหาร จัดการ รหัส ผาน  ตอง ปองกัน รหัส ผาน ที่ ได มี การ จัด เก็บ ไว และ / หรือ ที่ จำเปน ตอง    

มี การ สง ไป ใน เครือ ขาย  เพื่อ ปองกัน การ เขา ถึง โดย ไม ได รับ อนุญาต  จาก การ เขา รหัส ลับ ขอมูล การ    

คำนวณ ผล รวม   (Hash)   เพ่ือ ซอน ขอมูล ไว   

  

3.4. การ บริหาร จัดการ รหัส ผาน สำหรับ ผู ใช งาน   (User   password   management)   

3.4.1.  ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด รหัส ผาน เริ่ม ตน ให กับ ผู ใช งาน  หรือ ใช ระบบ การ กำหนด รหัส ผาน    

อัตโนมัติ   

3.4.2.  ผู ใช งาน ท่ี ได รับ รหัส ผาน ใน ครั้ง แรก หรือ ได รับ รหัส ผาน ใหม   ตอง เปลี่ยน รหัส ผาน ที่ ได รับ โดย ทันที   

3.4.3.  ผู ใช งาน ตอง กำหนด รหัส ผาน และ เปล่ียน รหัส ผาน ของ ตนเอง ใน การ ใช งาน ตาม หลัก เกณฑ  ซึ่ง ผู    

ดูแล ระบบ กำหนด  และ ตอง ยินยอม ให ผู ดูแล ระบบ ดำเนิน การ ใด  ๆ   เพื่อ ให เกิด ความ มั่นคง      

ปลอดภัย ของ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

3.4.4.  ผู ใช งาน ตอง เก็บ รักษา รหัส ผาน ให เปน ความ ลับ และ ไม มอบ ให ผู อื่น นำ ไป ใช งาน   
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3.4.5.  กำหนด ให รหัส ผาน ตอง มี ไม นอย กวา  ๘  ตัว อักษร  โดย มี การ ผสม กัน ระหวาง ตัว อักษร ที่ เปน ตัว        

พิมพ ใหญ   ตัว พิมพ เล็ก และ ตัวเลข เขา ดวย กัน )   

3.4.6.  ไม ควร กำหนด รหัส ผาน อยาง เปน แบบแผน   ไดแก   “abcdef”   “aaaaaa”   “ ๑๒๓๔๕ ”   

3.4.7.  ไม ควร กำหนด รหัส ผาน ท่ี เกี่ยวของ กับ ผู ใช งาน   ไดแก   ชื่อ สกุล   วัน   เดือน   ป เกิด   ที่ อยู   

3.4.8.  ไม ควร กำหนด รหัส ผาน เปน คำ ศัพท ท่ี อยู ใน พจนานุกรม   

3.4.9.  กำหนด จำนวน ครั้ง ท่ี ยอม ให ผู ใช งาน ใส รหัส ผาน ผิด   ไม เกิน   ๔   ครั้ง   

3.4.10. ไม ใช โปรแกรม คอมพิวเตอร ชวย ใน การ จำ รหัส ผาน อัตโนมัติ   

3.4.11. ไม จด หรือ บันทึก รหัส ผาน ไว ใน ที่ ท่ี งาย ตอ การ สังเกต เห็น ของ บุคคล อื่น   

3.4.12. ใน กรณี ท่ี ไม ใช ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  ให ผู ใช งาน ออก จาก ระบบ  (Log  out)  ทันที  เพื่อ          

ปองกัน บุคคล อื่น มา ใช ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี ตนเอง ลงชื่อ เขา ใช ไว  และ หาก สงสัย วา รหัส  

ผาน เกิด การ รั่ว ไหล ตอง เปล่ียน รหัส ผาน ทันที   

3.4.13. เมื่อ ผู ใช งาน มี ปญหา ใน การ ลืม ชื่อ ผู ใช งาน และ รหัส ผาน  ให ติดตอ ผู ดูแล ระบบ เพื่อ ดำเนิน การ  

รีเซ็ต   ช่ือ ผู ใช งาน หรือ รหัส ผาน   

3.4.14. การ สง มอบ รหัส ผาน ให กับ ผู ใช งาน ตอง เปน ไป อยาง ปลอดภัย  โดย ใส ซอง ปด ผนึก และ ประทับ  

ตรา   “ ลับ ”   

3.5. การ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง ของ ผู ใช งาน   (Review   of   user   access   right)   

3.5.1.  สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล ของ ผู ใช ตอง ได รับ การ พิจารณา ทบทวน อยาง สม่ำเสมอ  ตาม ชวง ระยะ เวลา    

ท่ี กำหนด  ทุกๆ  ๖  เดือน  และ ทุก ครั้ง ท่ี มี การ ปรับ เปล่ียน  การ ยาย หนวย งาน  การ เลื่อน ตำแหนง               

การ เปลี่ยน หนาที่ รับ ผิด ชอบ   หรือ การ ยกเลิก การ จาง   

3.5.2.  สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล ตอง ได รับ การ ทบทวน และ จัดสรร ใหม  เมื่อ มี การ โยก ยาย เจา หนา ภายใน    

คณะ / สำนัก / หนวย งาน / มหาวิทยาลัย   

3.5.3.  การ ให สิทธิ การ เขา ถึง พิเศษ   ตอง มี การ ทบทวน อยาง นอย   ทุก   ๓   เดือน   

3.5.4.  การ จัดสรร สิทธิ พิเศษ ตอง ได รับ การ ตรวจ สอบ อยาง สม่ำเสมอ  ตาม ชวง ระยะ เวลา ที่ กำหนด เพื่อ    

ให มั่นใจ ได วา   ไมมี การ ให สิทธิ พิเศษ กับ ผู ใช ที่ ไม ได รับ มอบ อำนาจ   

3.5.5.  การ เปลี่ยนแปลง ของ ผู ใช ท่ี ได รับ สิทธิ พิเศษ ตอง ถูก บันทึก เพ่ือ การ ทบทวน   

3.6. การ ใช งาน รหัส ผาน   (Password   Use)   

3.6.1.  ผู ใช งาน ตอง เก็บ รหัส ผาน ไว เปน ความ ลับ   

3.6.2.  ผู ใช งาน ตอง เปล่ียนแปลง รหัส ผาน ชั่วคราว ทันที ท่ี เขา ใช งาน เปน ครั้ง แรก   

3.6.3.  ผู ใช งาน ตอง จัด เก็บ รหัส ผาน ไว ใน สถาน ท่ี ท่ี ปลอดภัย  โดย หลีก เลี่ยง การ บันทึก รหัส ผาน ลง ใน    

กระดาษ   ใน แฟม ขอมูล หรือ ใน อุปกรณ พก พา ตางๆ   

3.6.4.  ผู ใช งาน ตอง เปล่ียน รหัส ผาน อยาง สม่ำเสมอ   อยาง นอย ทุกๆ   ๖   เดือน   

3.6.5.  ผู ใช งาน ตอง เปล่ียน รหัส ผาน โดย ทันที  เมื่อ ทราบ วา รหัส ผาน ของ ตน อาจ ถูก เปด เผย หรือ ลวง รู โดย    

ผู อื่น   

3.6.6.  ผู ใช งาน ตอง ตั้ง รหัส ผาน ท่ี มี ความ ยาว อยาง นอย   ๘   ตัว อักษร   

3.6.7.  ผู ใช งาน ไม ควร ตั้ง รหัส ผาน จาก คำ ที่ ปรากฏ ใน พจนานุกรม   

3.6.8.  ผู ใช งาน ควร เปล่ียน รหัส ผาน โดย ไม ใช รหัส ผาน เดิม ท่ี เคย ตั้ง มา แลว   เกิน กวา   2   ครั้ง ติดตอ กัน   
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3.6.9.  ผู ใช งาน ไม ควร กำหนด ให มี การ บันทึก รหัส ผาน อัตโนมัติ  เพื่อ ความ สะดวก ของ ตนเอง เมื่อ ทำการ    

ล็อกอิน ใน ภาย หลัง   

3.6.10. ผู ใช งาน ตอง ไม ใช รหัส ผาน รวม กับ ผู อื่น   

3.6.11. ผู ใช งาน ควร หลีก เล่ียง การ ใช รหัส ผาน เดียวกัน สำหรับ ระบบ ตางๆ   ที่ ใช งาน   

  

3.7. การ ปองกัน อุปกรณ ใน ขณะ ที่ ไมมี ผู ใช งาน อุปกรณ   

3.7.1.  ผู ใช งาน ตอง ออก จาก ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  ระบบ งาน เครื่อง คอมพิวเตอร แม ขาย  หรือ      

เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล โดย ทันที เมื่อ เสร็จ ส้ิน การ ใช งาน   

3.7.2.  ผู ใช งาน ตอง กำหนด รหัส ผาน ใน การ ใช งาน ระบบ หรือ เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ รับ ผิด ชอบ   

3.7.3.  กอน การ เขา ใช ระบบ ปฏิบัติ การ ตอง ใส   Username   และ   Password   ทุก ครั้ง   

3.7.4.  ผู ใช งาน ตอง ตั้ง คา การ ใช งาน โปรแกรม ถนอม หนา จอ  (Screen  saver)  เพื่อ ทำการ ล็อค หนา จอ           

เมื่อ ไมมี การ ใช งาน เกิน กวา  ๑๕  นาที  และ กำหนด ให ผู ใช งาน ตอง ใส รหัส ผาน  (Password)  เพื่อ          

เขา ใช งาน   

3.7.5.  ผู ใช งาน ตอง ไม อนุญาต ให ผู อื่น ใช ชื่อ ผู ใช  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  ของ ตน  ใน            

การ เขา ใช งาน เครื่อง คอมพิวเตอร รวม กัน   

3.7.6.  ผู ใช งาน ตอง ทำการ ลง บันทึก ออก  (Logout)  ทันที  เมื่อ เลิก ใช งาน หรือ ไม อยู ที่ หนา จอ เปน เวลา        

นาน   

3.7.7.  ผู ใช งาน ตอง จัด เก็บ อุปกรณ ที่ สำคัญ เมื่อ ไม ได ใช งาน หรือ ปลอย ทิ้ง ไว โดย ไมมี ผู ดูแล   

  

3.8. มาตรการ การ ทำลาย ขอมูล และ สื่อ บันทึก ขอมูล อิเล็กทรอนิกส     

3.8.1.ตอง ทำการ ลบ ขอมูล ท่ี บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ ส่ือ บันทึก ขอมูล กอน ทำการ เปลี่ยน หรือ 

ทดแทน อุปกรณ   

3.8.2.ตอง ทำการ ลบ ขอมูล ท่ี บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ ส่ือ บันทึก ขอมูล กอน ทำการ ทำลาย หรือ 

จำหนาย   

3.8.3.ตอง ทำการ ฟอรแมต  (Format)  ฮารดดิสก  เพื่อ ปองกัน การ กู คืน ขอมูล ใน ฮารดดิสก  โดย การ ใช วิธี        

แบบ เขียน ทับ ซ้ำ จาน วน  ๑  ครั้ง  ตาม มาตรฐาน  NIST  ๘๐๐ - ๘๘  สำหรับ ขอมูล ที่ มี ความ ลับ ระดับ            

ต่ำ  หรือ แบบ เขียน ทับ ซ้ำ จำนวน  ๓  ครั้ง  ตาม มาตรฐาน  DoD  ๕๒๒๐.๒๒ -  M  สำหรับ ขอมูล ที่ มี                

ความ ลับ ระดับ ปาน กลาง  หรือ แบบ เขียน ทับ ซ้ำ จำนวน  ๗  ครั้ง  ตาม มาตรฐาน  NSA  สำหรับ ขอมูล            

ท่ี มี ความ ลับ ระดับ สูง     

3.8.4.ตอง ลบ ขอมูล ออก จาก ฐาน ขอมูล ท่ี มีอายุ ตั้งแต  ๕  ป ขึ้น ไป  และ สำรอง ขอมูล ลง ฮารดดิสก      

ภายนอก  (External  Hard  Disk)  หรือ สื่อ ขอมูล สำรอง  (Backup  Media)  และ จัด เก็บ ไว ใน สถาน              

ท่ี ท่ี เหมาะ สม ไม เสี่ยง ตอ การ รั่ว ไหล ของ ขอมูล     

3.8.5.  ตอง ได รับ ความ เห็น ชอบ จาก ผู มี อำนาจ อนุมัติ ใน การ ทำลาย สื่อ บันทึก ขอมูล  หรือ ลบ ขอมูล    

อิเล็กทรอนิกส ออก จาก ฐาน ขอมูล     

3.8.6.มาตรฐาน การ ทำลาย ส่ือ บันทึก ขอมูล และ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส   มี วิธี การ ดังนี้     
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3.8.6.1. ตอง ทำการ เคลียร ขอมูล ที่ บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ สื่อ บันทึก ขอมูล  กอน ทำการ  

เปลี่ยน   หรือ   ทดแทน อุปกรณ     

3.8.6.2. ตอง ทำการ ลบ ขอมูล ท่ี บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ สื่อ บันทึก ขอมูล  กอน ทำการ  

ทำลาย   หรือ จำหนาย     

3.8.6.3. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน แผน   CD/DVD   ใช วิธี การ ยอย ทำลาย แผน   CD/DVD     

3.8.6.4. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน เทป  DDS,  DAT,  LTO  ตอง ทำการ ลบ  ขอมูล ทั้ง มวน เทป             

(Erase)   ผาน   Tape   Device   กอน การ ทำลาย มวน เทป     

3.8.6.5. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน ฮารดดิสก  (Hard  Disk)  หรือ  Memory  Devices  แบบ               

USB,  Flash  drive,  SD  cards  ให ทำลาย ขอมูล โดย ใช เทคโนโลยี ซอฟตแวร  Wiping  ที่              

สอดคลอง กับ มาตรฐาน  DoD  5220-22M  ของ กระทรวง กลาโหม สหรัฐอเมริกา  วา ดวย การ        

ลบ ขอมูล ใน ฮารดดิสก   ดังนี้     

3.8.6.6. ใช ซอฟตแวร  Disk  Wipe  (http://www.diskwipe.org)  ใน การ ทำลาย ขอมูล ทั้ง  Hard             

Disk  หรือ  Memory  Devices  โดย สามารถ ดาวนโหลด ซอฟตแวร ไดที่           

http://www.diskwipe.org/download.php     

3.8.6.7. ใช ซอฟตแวร  Eraser  (http://eraser.heidi.ie)  ใน การ ลบ แฟม ขอมูล / ไฟล ขอมูล  โดย        

สามารถ ดาวนโหลด ซอฟตแวร ไดท่ี   http://eraser.heidi.ie/download.php   

  

3.9. การ บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ขอมูล ตาม ระดับ ช้ัน ความ ลับ   

3.9.1.  ผู ดูแล ระบบ ตอง บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ขอมูล ตาม ประเภท ชั้น ความ ลับ  ใน การ ควบคุม การ เขา    

ถึง ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ  ท้ัง การ เขา ถึง โดยตรง และ การ เขา ถึง ผาน ระบบ งาน ระยะ เวลา  

ใน การ เขา ถึง  ชอง ทางใน การ เขา ถึง  รวม ถึง วิธี การ ทำลาย ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ  ดัง ตอ      

ไป น้ี   

3.9.1.1. ตอง ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ ทั้ง การ เขา ถึง โดยตรง  และ การ เขา  

ถึง ผาน ระบบ งาน   

3.9.1.2. ตอง กำหนด ราย ช่ือ ผู ใช  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  เพื่อ ใช ใน การ ตรวจ สอบ        

ตัว ตน จริง ของ ผู ใช ขอมูล ใน แตละ ชั้น ความ ลับ ของ ขอมูล   

3.9.1.3. ตอง กำหนด ระยะ เวลา การ ใช งาน และ ระงับ การ ใช งาน ทันที เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว   

3.9.2.การ รับ - สง ขอมูล สำคัญ ผาน ระบบ เครือ ขาย สาธารณะ  ตอง ได รับ การ เขา รหัส ลับ  (Encryption)  ที่      

เปน มาตรฐาน สากล   ไดแก   TLS   VPN   หรือ   XML   Encryption   เปนตน   

3.9.3.ตอง กำหนดการ เปล่ียน รหัส ผาน   ตาม ระยะ เวลา ที่ กำหนด ของ ระดับ ความ สำคัญ ของ ขอมูล   

3.9.4.ตอง กำหนด มาตรการ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ของ ขอมูล ใน กรณี ที่ นำ เครื่อง คอมพิวเตอร ออก 

นอก พ้ืนท่ี ของ หนวย งาน  ไดแก  การ สง เครื่อง คอมพิวเตอร ไป ตรวจ ซอม  ควร สำรอง และ ลบ ขอมูล      

ท่ี เก็บ อยู ใน สื่อ บันทึก กอน   เปนตน   

3.9.5.  ผู ใช สามารถ นำ การ เขา รหัส ลับ มา ใช กับ ขอมูล ท่ี เปน ความ ลับ  โดย ให ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ การ    

รักษา ความ ลับ ทาง ราชการ   พ . ศ .   ๒๕๔๔   มี แนว ปฏิบัติ   ดังนี้   
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3.9.5.1. การ ประเมิน ความ เสี่ยง เพื่อ ระบุ ระดับ ความ สำคัญ  และ ระดับ ความ ลับ ที่ เหมาะ สม สำหรับ  

ขอมูล ท่ี จำเปน ตอง ปองกัน   

3.9.5.2. กำหนด หลัก การ ท่ัวไป สำหรับ การ ปองกัน ขอมูล โดย ใช การ เขา รหัส ลับ ขอมูล   

3.9.5.3. การ จัดการ  username  และ  password  จะ ตอง ทำการ เขา รหัส  ลับ ของ ขอมูล เมื่อ มี การ        

รับ หรือ สง ขอมูล ระหวาง เครือ ขาย  (data-in-transit  encryption)  ไดแก  โพ ร โท คอล  TLS             

และ มี การ เขา รหัส ลับ ของ ขอมูล ที่ จัด เก็บ  (data-at  rest  encryption)  ไดแก  AES  ใน               

field   ของ   password   กอน บันทึก ลง ใน ฐาน ขอมูล ทุก ครั้ง   

3.9.5.4. ตอง มี การ เชื่อม ตอ โดย การ เขา รหัส ลับ  TLS  ผาน โปรโตคอล  https  สำหรับ ระบบ        

สารสนเทศ แบบ  web  application  เพื่อ เปนการ เขา รหัส ลับ ขอมูล ที่ สง ระ หวา งบ ราว เซอร      

และ เว็บ เซิรฟเวอร   

3.9.5.5. กำหนด ชอง ทางการ รับ – สง ขอมูล สำคัญ  หรือ ขอมูล ลับ ที่ เหมาะ สม กับ มหาวิทยาลัย     

สำหรับ ชอง ทาง   ดัง ตอ ไป นี้   

- ระบบ การ ส่ือสาร ขอมูล   ซึ่ง รวม ถึง   LAN   และ อินเทอรเน็ต   

- เครือ ขาย ไร สาย และ อุปกรณ เครือ ขาย ไร สาย   

- สื่อ บันทึก ขอมูล ท่ี สามารถ ถอด แยก ได   ( จาก ตัว เคร่ือง คอมพิวเตอร )   

3.9.5.6. หาม แชร ไฟล ขอมูล ลับ บน เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย เพื่อ อนุญาต ให ผู อื่น เขา ถึง ได   

3.9.5.7. ตรวจ สอบ การ ทำงาน ของ ระบบ ปองกัน ไวรัส อยาง สม่ำเสมอ ใน เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ ใช ใน 

การ จัด เตรียม ไฟล ขอมูล   วา มี การ ทำงาน ปองกัน ไวรัส ตาม ปกติ หรือ ไม   

3.9.5.8. ตรวจ สอบ การ ทำงาน ของ เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ ตนเอง ใช งาน  วา มี การ ติด ตั้ง โปรแกรม แกไข  

ชอง โหว ของ ซอฟตแวร ใน เครื่อง ตาม ปกติ หรือ ไม   

3.9.5.9. ดำเนิน การ สำรอง ไฟล ขอมูล ลับ ใน เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ ตนเอง ใช งาน อยาง สม่ำเสมอ หรือ 

ตาม ความ จำเปน   

  

3.10. การ ควบคุม การ ไม ทิ้ง ทรัพยสิน สารสนเทศ สำคัญ ไว ใน ที่ ที่ ไม ปลอดภัย  (Clear  desk  and         

clear   screen   policy)   

ตอง ควบคุม ไม ให สินทรัพย สารสนเทศ  ไดแก  เอกสาร  ส่ือ บันทึก ขอมูล  แฟม ขอมูล  เครื่อง          

คอมพิวเตอร  อุปกรณ ตอ พวง  ระบบ สารสนเทศ และ ขอมูล สารสนเทศ  อยู ใน ภาวะ เสี่ยง ตอ กา เขา ถึง โดย      

ผู ซึ่ง ไมมี สิทธิ  และ ตอง กำหนด ให ผู ใช งาน ออก จาก ระบบ สารสนเทศ เมื่อ วาง เวน จาก การ ใช งาน  มี    

แนวทาง ปฏิบัติ   ดังน้ี   

3.10.1. ผู ใช งาน ตอง ปองกัน ทรัพยสิน ของ มหาวิทยาลัย  และ ควบคุม ไม ให มี การ ทิ้ง หรือ ปลอย ทรัพยสิน  

สารสนเทศ ท่ี สำคัญ ให อยู ใน สถาน ที่ ท่ี ไม ปลอดภัย   โดย ให ครอบคลุม เรื่อง ตางๆ   ประกอบ ดวย   

3.10.1.1. การ จัด ทำ บริเวณ ลอม รอบ   (Physical   Security   Perimeter)   

3.10.1.2. การ ควบคุม การ เขา   –   ออก พื้นที่   (Physical   Entry   control)   

3.10.1.3. การ จัด บริเวณ สำหรับ การ เขา ถึง  และ สง มอบ ผลิตภัณฑ โดย บุคคล ภายนอก     

(Public   Access   Delivery   and   loading   area)   

3.10.1.4. การ จัด วาง และ การ ปองกัน อุปกรณ   (Equipment   sitting   and   protection)   
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3.10.1.5. ระบบ และ อุปกรณ สนับสนุน การ ทำงาน   (Supporting   Utilities)  

3.10.2. การ ปองกัน ตอง มี ความ สอดคลอง กับ เรื่อง ตางๆ   ดังนี้   

3.10.2.1. แนวทาง การ จัด หมวด หมู สารสนเทศ และ การ จัดการ กับ สารสนเทศ   

3.10.2.2. กฎหมาย   ระเบียบ   ขอ บังคับ   หรือ ขอ กำ หน ด อื่นๆ   

3.10.2.3. วัฒนธรรม องคกร   

3.10.3. ตอง มี การ ปองกัน เครื่อง คอมพิวเตอร หรือ ระบบ งาน ของ มหาวิทยาลัย  กอน เขา ใช งาน โดย ใช วิธี  

การ พิสูจน ตัว ตน ที่ เหมาะ สม   

3.10.4. ตอง มี การ กำหนด ขอบเขต ของ การ ปองกัน   ดังนี้   

3.10.4.1. ทุก คน ตอง ตระหนัก และ ปฏิบัติ การ ใดๆ   เพ่ือ ปองกัน ทรัพยสิน ของ มหาวิทยาลัย   

3.10.4.2. จัด เก็บ เอกสาร  ขอมูล ใน การ ทำงาน  ขอมูล สำคัญ หรือ ลับ  หรือ สื่อ บันทึก ขอมูล ไว      

ใน สถาน ที่ ที่ มี ความ ปลอดภัย ภาย หลัง จาก ใช งาน เสร็จ   

3.10.4.3. ลงชื่อ ออก จาก เครื่อง คอมพิวเตอร เมื่อ ไม ได ใช งาน   

3.10.4.4. ปองกัน เครื่อง โทรสาร ท่ี ใช ใน การ ติดตอ ส่ือสาร หรือ สง ขอมูล สำคัญ  เมื่อ ไมมี ผู ใช  

งาน   

3.10.4.5. ปองกัน ตู   หรือ บริเวณ ที่ ใช ใน การ รับ สง เอกสาร ไปรษณีย   

3.10.4.6. ปองกัน ไม ให ผู อื่น ใช อุปกรณ ดัง ตอ ไป นี้ โดย ไม ได รับ อนุญาต  ไดแก  กลอง ดิจิตอล       

เครื่อง สำเนา เอกสาร   เครื่อง สแกน เอกสาร   เปนตน  

3.10.4.7. นำ เอกสาร สำคัญ หรือ ลับ ออก จาก เครื่องพิมพ ทันที ที่ พิมพ งาน เสร็จ   

3.10.5. ใน กรณี ท่ี ตองการ นำ ทรัพยสิน สารสนเทศ ตางๆ  ไดแก  เอกสาร  สื่อ บันทึก คอมพิวเตอร  หรือ        

สารสนเทศ ออก จาก คณะ / หนวย งาน / มหาวิทยาลัย   ตอง ขอ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา กอน ทุก ครั้ง   

3.10.6. ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด ทำ บัญชี ทรัพยสิน ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร  โดย ระบุ ผูรับ  

ผิด ชอบ ใน ทรัพยสิน อยาง ชัดเจน   

3.10.7. ผู ดูแล ระบบ ตอง บริหาร จัดการ ทรัพยสิน ที่ ใช สำหรับ การ ให บริการ ระบบ คอมพิวเตอร และ 

ระบบ เครือ ขาย หลัก ของ มหาวิทยาลัย  เพื่อ ปองกัน ไม ให ทรัพยสิน เกิด ความ เสีย หาย ใช งาน ไม ได     

หรือ สูญหาย   

3.10.8. ผู ดูแล ระบบ ตอง เก็บ รักษา อุปกรณ ของ ระบบ คอมพิวเตอร และ ระบบ เครือ ขาย  ใน พื้นที่ ใช งาน  

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   และ อนุญาต ให เขา ถึง ได เฉพาะ ผู ดูแล ระบบ เทานั้น   

3.10.9. มาตรฐาน การ ทำลาย ส่ือ บันทึก ขอมูล และ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส   มี วิธี การ ดังนี้     

3.10.9.1. ตอง ทำการ เคลียร ขอมูล ท่ี บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ สื่อ บันทึก ขอมูล   

กอน ทำการ เปล่ียน   หรือ   ทดแทน อุปกรณ     

3.10.9.2. ตอง ทำการ ลบ ขอมูล ที่ บันทึก อยู ใน อุปกรณ ฮารดดิสก หรือ สื่อ บันทึก ขอมูล  กอน  

ทำการ ทำลาย   หรือ จำหนาย     

3.10.9.3. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน แผน  CD/DVD  ใช วิธี การ ยอย ทำลาย แผน       

CD/DVD     

3.10.9.4. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน เทป  DDS,  DAT,  LTO  ตอง ทำการ ลบ  ขอมูล ทั้ง          

มวน เทป   (Erase)   ผาน   Tape   Device   กอน การ ทำลาย มวน เทป     
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3.10.9.5. ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ท่ี จัด เก็บ ใน ฮารดดิสก  (Hard  Disk)  หรือ  Memory           

Devices  แบบ  USB,  Flash  drive,  SD  cards  ให ทำลาย ขอมูล โดย ใช เทคโนโลยี ซอฟตแวร                 

Wiping  ท่ี สอดคลอง กับ มาตรฐาน  DoD  5220-22M  ของ กระทรวง กลาโหม สหรัฐอเมริกา           

วา ดวย การ ลบ ขอมูล ใน ฮารดดิสก   ดังนี้     

3.10.9.6. ใช ซอฟตแวร  Disk  Wipe  (http://www.diskwipe.org)  ใน การ ทำลาย ขอมูล ทั้ง           

Hard  Disk  หรือ  Memory  Devices  โดย สามารถ ดาวนโหลด ซอฟตแวร ไดที่             

http://www.diskwipe.org/download.php     

3.10.9.7. ใช ซอฟตแวร  Eraser  (http://eraser.heidi.ie)  ใน การ ลบ แฟม ขอมูล / ไฟล ขอมูล         

โดย สามารถ ดาวนโหลด ซอฟตแวร ไดท่ี   http://eraser.heidi.ie/download.php   

  

3.11. แนว ปฏิบัติ การ พิสูจน ตัว ตน สำหรับ ผู ใช ที่ อยู ภายนอก   

การ ยืนยัน ตัว บุคคล สำหรับ ผู ใช งาน ท่ี อยู ภายนอก หนวย งาน  (user  authentication  for         

external  connections)  จะ ตอง มี ขอ ปฏิบัติ หรือ กระบวนการ ให มี การ ยืนยัน ตัว บุคคล กอน ที่ จะ    

อนุญาต ให ผู ใช งาน ที่ อยู ภายนอก หนวย งาน สามารถ เขา ใช งาน เครือ ขาย และ ระบบ สารสนเทศ ของ 

มหาวิทยาลัย ได   ดังน้ี   

3.11.1. ผู ใช งาน ท่ี จะ เขา ใช งาน ระบบ ตอง แสดง ตัว ตน  (identification)  ดวย ชื่อ ผู ใช งาน  (username)         

และ รหัส ผาน   (password)   ทุก ครั้ง   

3.11.2. ให มี การ ตรวจ สอบ ผู ใช งาน ทุก ครั้ง กอน ที่ จะ อนุญาต ให เขา ถึง ระบบ ขอมูล  โดย จะ ตอง มี วิธี การ  

ยืนยัน ตัว บุคคล  (authentication)  เพื่อ แสดง วา เปน ผู ใช งาน ตัว จริง  โดย การ ใช รหัส ผาน         

(password)  

3.11.3. ผู ใช งาน ท่ีทำการ เชื่อม ตอ จาก ภายนอก มหาวิทยาลัย ตอง ทำการ เขา รหัส ลับ ขอมูล ใน การ เขา ถึง 

ระบบ พิสูจน ตัว ตน จาก ระยะ ไกล ผาน ระบบ   VPN   (Virtual   Private   Network)   ของ มหาวิทยาลัย   

3.11.4. การ เขา สู ระบบ สารสนเทศ ของ หนวย งาน จาก อินเทอรเน็ต   ให มี การ ตรวจ สอบ ผู ใช งาน ดวย   

  

3.12. การ ควบคุม การ เขา ใช งาน ระบบ เครือ ขาย จาก ภายนอก   

3.12.1. การ เขา สู ระบบ จาก ระยะ ไกล  (Remote  access)  สู ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ      

มหาวิทยาลัย  ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด มาตรการ การ รักษา ความ ปลอดภัย ที่ สูง ขึ้น กวา มาตรฐาน  

การ เขา สู ระบบ จาก ภายใน   

3.12.2. กอน ทำการ ให สิทธิ ใน การ เขา สู ระบบ เครือ ขาย จาก ระยะ ไกล ของ บุคคล ภายนอก  ตอง ให หนวย  

งาน ท่ี เกี่ยวของ แสดง หลัก ฐาน ระบุ เหตุผล และ ความ จำเปน ใน การ ดำเนิน งาน กับ มหาวิทยาลัย   

และ ตอง ได รับ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา   

3.12.3. ตอง มี การ ควบคุม พอรต   (Port)   ที่ ใช ใน การ เขา สู ระบบ อยาง รัดกุม   

3.12.4. การ อนุญาต ให ผู ใช งาน เขา สู ระบบ ขอมูล จาก ระยะ ไกล ตอง อยู บน พื้น ฐาน ของ ความ จำเปน 

เทาน้ัน  และ ตัด การ เชื่อม ตอ เมื่อ ไม ได มี การ ใช งาน แลว  และ จะ เปด ให ใชได เมื่อ มี การ รองขอ ที่    

จำเปน เทาน้ัน   
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3.12.5. การ พิสูจน ตัว ตน สำหรับ ผู ใช งาน จาก ภายนอก  ตอง มี การ ตรวจ สอบ เพื่อ พิสูจน ตัว ตน ของ ผู ใช  

งาน   ไดแก   รหัส ผาน   เปนตน   

4. ผู ดูแล ระบบ ตอง บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ขอมูล แตละ ประเภท  ทั้ง การ เขา ถึง โดยตรง และ การ เขา ถึง ผาน  

ระบบ เครือ ขาย  ตาม ประเภท ของ ขอมูล  ความ สำคัญ ของ ขอมูล  ความ ลับ ของ ขอมูล และ ลำดับ ชั้น การ      

เขา ถึง ของ ขอมูล   โดย การ เขา ถึง น้ัน จะ ตอง เขา ถึง ได โดย ผู ที่ ได รับ อนุญาต เทานั้น   

การ แบง ประเภท ของ ขอมูล และ การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ หรือ ลำดับ ชั้น ความ ลับ ของ ขอมูล  ใช แนวทาง  

ตาม ระเบียบ วา ดวย การ รักษา ความ ลับ ของ ทาง ราชการ  พ . ศ .  2544  ซึ่ง ระเบียบ ดัง กลาว  เปน มาตรการ ที่ ละเอียด           

รอบคอบ   ถือวา เปน แนวทาง ที่ เหมาะ สม   

4.1. ตอง มี การ กำหนด ประเภท ของ ขอมูล   ซึ่ง มี การ จัด แบง ไว เปน   ๒   ประเภท   คือ   

4.1.1.ขอมูล ท่ี เปด เผย ได ท่ัวไป   

4.1.2.ขอมูล ท่ี เปด เผย เฉพาะ   ท่ี มี การ จำกัด การ เขา ถึง   ประกอบ ดวย   

4.1.2.1. ขอมูล สารสนเทศ ดาน การ บริหาร  ไดแก  ขอมูล นโยบาย  ขอมูล ยุทธศาสตร  ขอมูล บุคลากร           

ขอมูล การ เงิน งบ ประมาณ และ บัญชี   เปนตน   

4.1.2.2. ขอมูล สารสนเทศ ตาม พันธ กิจ  ไดแก  ขอมูล ดาน การ เรียน การ สอน  ขอมูล ดาน การ วิจัย         

และ ขอมูล ดาน บริการ วิชาการ   เปนตน   

4.2. ตอง มี การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ ขอมูล   โดย แบง ออก เปน   ๓   ลำดับ   คือ   

4.2.1.ขอมูล ท่ี มี ระดับ ความ สำคัญ มาก  ตาม พันธ กิจ หลัก ของ มหาวิทยาลัย  ไดแก  ขอมูล นักศึกษา ขอมูล      

บุคลากร   ขอมูล การ เงิน   ขอมูล วิจัย     

4.2.2.ขอมูล ท่ี มี ระดับ ความ สำคัญ ปาน กลาง  ไดแก  ขอมูล นโยบาย  ขอมูล ยุทธศาสตร  โครงการ /        

กิจกรรม         อาคาร สถาน ท่ี   หนังสือ ราชการ   

4.2.3.ขอมูล ท่ี มี ระดับ ความ สำคัญ นอย   ไดแก   ขอมูล ท่ัวไป   ขาวสาร   ประกาศ ขอ บังคับ   

4.3. ตอง มี การ จัด ลำดับ ชั้น ความ ลับ     โดย แบง ออก เปน   ๔   ลำดับ   คือ   

4.3.1.ขอมูล ลับ ท่ีสุด  หมาย ถึง  หาก เปด เผย ทั้งหมด หรือ เพียง บาง สวน  จะ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย อยาง      

ราย แรง ที่สุด   กระทบ ตอ ชื่อ เสียง   ภาพ ลักษณ และ ความ นา เชื่อ ถือ ของ มหาวิทยาลัย   

4.3.2.ขอมูล ลับ มาก  หมาย ถึง  หาก เปด เผย ทั้งหมด หรือ เพียง บาง สวน  จะ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย อยาง      

ราย แรง     

4.3.3.ขอมูล ลับ   หมาย ถึง   หาก เปด เผย ทั้งหมด หรือ เพียง บาง สวน จะ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย     

4.3.4.ขอมูล ท่ัวไป   หมาย ถึง   ขอมูล ท่ี สามารถ เปด เผย หรือ เผย แพร ทั่วไป ได   

4.4. ตอง มี การ กำหนด ระดับ ช้ัน การ เขา ถึง  โดย มี การ กำหนด ชื่อ ผู ใช งาน และ รหัส ผาน เพื่อ ใช ใน การ  

ยืนยัน ตัว ตน ของ ผู ใช ขอมูล ใน แตละ ช้ัน การ เขา ถึง   โดย แบง ระดับ ชั้น ออก เปน   ๒   ระดับ   คือ   

4.4.1.ประเภท ของ ขอมูล ท่ัวไป   กำหนด สิทธิ ให ทุก คน สามารถ เขา ถึง ขอมูล ได     

4.4.2.ประเภท ของ ขอมูล ท่ี ตอง กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง   มี ระดับ การ เขา ถึง   ดังนี้     

4.4.2.1. ระดับ ผู ปฏิบัติ งาน   คือ   ผู ท่ี สามารถ เขา ถึง ขอมูล ตาม หนาที่ ที่ ได รับ มอบ หมาย   

4.4.2.2. ระดับ ผู บริหาร  คือ  ผู ท่ี สามารถ เขา ถึง ขอมูล ตาม พันธ กิจ ของ มหาวิทยาลัย ตาม ที่ ได รับ มอบ    

หมาย   

4.4.2.3. ระดับ ผู ดูแล ระบบ   คือ   ผู ท่ี สามารถ เขา ถึง และ ดูแล ระบบ ตาม หนาที่ ที่ ได รับ มอบ หมาย   
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4.5. ตอง กำหนด ระยะ เวลา ใน การ เขา ถึง  และ วิธี การ ใน การ ระงับ การ ใช งาน เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว     

ดังนี้   

4.5.1.ระบบ งาน บริการ  (Front  Office)  สำหรับ ผู ใช งาน ท่ัวไป  สามารถ เขา ถึง ระบบ ได ตาม ชวง เวลา  ดัง          

ตอ ไป น้ี     

4.5.1.1.ใน เวลา ราชการ   ( ๐๘.๓๐   น .   –   ๑๖.๓๐   น .)   

4.5.1.2.นอก เวลา ราชการ   ( นอก ชวง เวลา   ๐๘.๓๐   น .   –   ๑๖.๓๐   น .)   

4.5.1.3.ชวง เวลา วัน หยุด ราชการ   ( วัน หยุด ราชการ และ วัน หยุด นักขัต ฤกษ )     

4.5.2.ระบบ งาน ภายใน  (Back  Office)  สำหรับ ผู ใช งาน ภายใน มหาวิทยาลัย  สามารถ เขา ถึง ระบบ ได        

ตาม ชวง เวลา   ดัง ตอ ไป นี้   

4.5.2.1.ใน เวลา ราชการ   ( ๐๘.๓๐   น .   –   ๑๖.๓๐   น .)   

4.5.2.2.นอก เวลา ราชการ   ( นอก ชวง เวลา   ๐๘.๓๐   น .   –   ๑๖.๓๐   น .)   

4.5.2.3.ชวง เวลา วัน หยุด ราชการ   ( วัน หยุด ราชการ และ วัน หยุด นักขัต ฤกษ )     

4.6. ตอง กำหนด ชอง ทางใน การ เขา ถึง ขอมูล ใน แตละ ประเภท  วา มี การ เขา ถึง ได โดยตรง หรือ การ เขา ถึง  

ผาน ระบบ งาน   ดังนี้   

4.6.1.ผู ใช งาน เขา ใช บริการ ผาน ระบบ เครือ ขาย ภายใน มหาวิทยาลัย   ได ตลอด   ๒๔   ช่ัวโมง   

4.6.2.ผู ใช งาน เขา ใช ผาน ระบบ เครือ ขาย จาก ภายนอก มหาวิทยาลัย  สามารถ เขา ใช บริการ  ผาน ระบบ       

VPN   ได ตลอด   ๒๔   ช่ัวโมง   

4.7. แนว ปฏิบัติ การ สราง ความ ตระหนัก ใน เรื่อง การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ   

4.7.1.จัด ให มี การ ฝก อบรม การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ ของ หนวย งาน  อยาง นอย ปละ  1  ครั้ง  หรือ ทุก        

ครั้ง ท่ี มี การ ปรับปรุง และ เปล่ียนแปลง การ ใช งาน ของ ระบบ สารสนเทศ   

4.7.2.จัด ทำ คูมือ การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ อยาง ปลอดภัย  และ มี การ เผย แพร ทาง เว็บไซต ของ     

มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวย งาน   หรือ ใน ระบบ   DMS   ของ มหาวิทยาลัย   

4.7.3.จัด ฝก อบรม แนว ปฏิบัติ ตาม นโยบาย อยาง สม่ำเสมอ  โดย การ จัด ฝก อบรม อาจ ใช วิธี การ เสริม  

เน้ือหา แนว ปฏิบัติ ตาม แนว นโยบาย เขา กับ หลักสูตร อบรม ตางๆ  ตาม แผนการ ฝก อบรม ของ หนวย  

งาน   

4.7.4.จัด สัมมนา เพ่ือ เผย แพร แนว นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ดาน 

สารสนเทศ  และ สราง ความ ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ ปฏิบัติ ให กับ ผู ใช งาน  โดย การ จัด    

สัมมนา ควร จัด ป ละ ไม นอย กวา  1  ครั้ง  โดย อาจ จัด รวม กับ การ สัมมนา อื่น ดวย ก็ได  และ อาจ เชิญ        

วิทยากร จาก ภายนอก ที่ มี ประสบการณ ดาน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ  มา  

ถายทอด ให ความ รู เกี่ยว กับ แนว ปฏิบัติ ใน ลักษณะ เกร็ด ความ รู  หรือ ขอ ระวัง ใน รูป แบบ ที่ สามารถ  

เขาใจ  และ นำ ไป ปฏิบัติ ได งาย  ซึ่ง มี การ ปรับ เปล่ียน เกร็ด ความ รู อยู เสมอ  โดย การ ติด ประกาศ         

ประชาสัมพันธ   แผน พับ   เผย แพร ผาน เว็บไซต   

4.7.5.ติด ประกาศ ประชาสัมพันธ ให ความ รู เกี่ยว กับ แนว ปฏิบัติ  ใน ลักษณะ เกร็ด ความ รู  หรือ ขอ ระวัง ใน    

รูป แบบ ท่ี สามารถ เขาใจ และ นา ไป ปฏิบัติ ได งาย   โดย มี การ ปรับปรุง ความ รู อยู เสมอ   

4.7.6.ระดม การ มี สวน รวม และ ลง สู ภาค ปฏิบัติ ดวย การ กำกับ  ติดตาม  ประเมิน ผล  และ สำรวจ ความ      

ตองการ ของ ผู ใช งาน   
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4.8. ขอ กำหนดการ ใช งาน ตาม ภารกิจ เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง สารสนเทศ  (Business  Requirements       

for   Access   Control)   ดังนี้   

4.8.1. การ ควบคุม การ เขา ถึง สารสนเทศ ตาม ภารกิจ  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  จัด ให มี การ บริการ    

สารสนเทศ  รวม ท้ัง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร  เพื่อ ใช ประโยชน ตาม ภารกิจ ของ    

มหาวิทยาลัย  ไดแก  การ เรียน การ สอน  การ วิจัย  การ บริการ วิชาการ  การ ทำนุ บำรุง ศิลป          

วัฒนธรรม  และ การ บริหาร จัดการ  ท้ังนี้ การ ใช งาน ตาม ภารกิจ  ตอง อยู บน พื้น ฐาน ของ การ เคารพ      

สิทธิ และ ความ รูสึก ของ บุคคล อื่น  เคารพ และ ปฏิบัติ ให ถูก ตอง ตาม กฎหมาย  และ ตอง ไม เกี่ยวของ    

กับ การ ดำเนิน ธุรกิจ การ คา ใดๆ  โดย กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง  จะ แบง ตาม ลำดับ ชั้น การ บริหาร    

จัดการ   ดังนี้     

4.8.1.1.ผู บริหาร ระดับ สูง  ไดแก  อธิการบดี  รอง อธิการบดี  สามารถ เขา ถึง ขอมูล ได ตาม ภารกิจ ที่ ได        

รับ มอบ หมาย ให กำกับ ดูแล   

4.8.1.2.ผู บริหาร ระดับ หนวย งาน / หลักสูตร  ไดแก  ผู อำนวย การ  คณบดี  ประธาน หลักสูตร           

สามารถ เขา ถึง ขอมูล ภาย ใต ความ รับ ผิด ชอบ ดูแล     

4.8.1.3.ผู ปฏิบัติ งาน   สามารถ เขา ถึง ได เฉพาะ สวน งาน ท่ี ตนเอง ได รับ มอบ หมาย   

4.8.2. การ อนุญาต และ การ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง ตาม ภารกิจ    

4.8.2.1.ผู ใช งาน จะ ตอง ได รับ อนุญาต จาก หนวย งาน เจาของ ขอมูล และ ผู ดูแล ระบบ ตาม ความ 

จำเปน ตอ การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ     

4.8.2.2.เจาของ ขอมูล และ เจาของ ระบบ งาน  จะ อนุญาต ให ผู ใช งาน เขา สู ระบบ ได เฉพาะ สวน ที่  

จำเปน ตาม หนาท่ี งาน ท่ี ได รับ มอบ หมาย เทานั้น     

4.8.2.3.ผู ดูแล ระบบ มีหนา ท่ี ตรวจ สอบ การ อนุมัติ และ กำหนด สิทธิ ใน การ ผาน เขา สู ระบบ ให แก  ผู ใช  

งาน  ซึ่ง ตอง มี การ จัด ทำ เอกสาร ขอ สิทธิ ใน การ เขา สู ระบบ และ กำหนด ให มี การ ลง นาม     

อนุมัติ     

4.8.2.4.กำหนด เกณฑ การ ระงับ สิทธิ  มอบ อำนาจ ให เปน ไป ตาม แนว ปฏิบัติ การ บริหาร จัดการ การ     

เขา ถึง ของ ผู ใช งาน   (User   Access   Management)   ที่ กำหนด ไว     

4.8.3.ขอมูล พ้ืน ฐาน ที่ ใช ประกอบ การ ควบคุม และ จำกัด สิทธิ สำหรับ ผู ใช งาน     

4.8.3.1.ตำแหนง   /   ตำแหนง ทางการ บริหาร   

4.8.3.2.หนวย งาน ตน สังกัด   

4.8.3.3.คำ สั่ง มอบ หมาย งาน และ หนาท่ี รับ ผิด ชอบ   

4.8.3.4.สำเนา สัญญา จาง   ( สำหรับ บุคลากร จาง เหมา )     

4.8.3.5.วัน ที่ เริ่ม ตน - สิ้น สุด สัญญา     

4.8.3.6.ลาย เซ็น อนุมัติ จาก หัวหนา งาน   

  

สวน ที่   ๔   

การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย   
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(Network   Access   Control)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ กำหนด มาตรฐาน การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย  โดย การ กำหนด สิทธิ ของ  

ผู ใช งาน ใน การ เขา ถึง ระบบ ให เหมาะ สม ตาม หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบัติ งาน  รวม ทั้ง มี การ ทบทวน สิทธิ  

การ เขา ถึง อยาง สม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ผู ใช งาน ระบบ ตอง ผาน การ พิสูจน ตัว ตน จริง จาก ระบบ วา ได รับ อนุญาต จาก ผู ดูแล  

ระบบ   เพ่ือ สราง ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ การ ใช งาน ระบบ เครือ ขาย   

  

2. แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย   

1. ผู ดูแล ระบบ  ตอง มี การ ออกแบบ การ เขา ถึง ระบบ เครือ ขาย ตาม กลุม ผู ใช งาน  เพื่อ ทำให การ ควบคุม       

และ ปองกัน การ บุกรุก ได อยาง เปน ระบบ   

2. การ เขา สู ระบบ เครือ ขาย ภายใน ของ มหาวิทยาลัย  จะ ตอง ได รับ การ อนุมัติ เปน ลาย ลักษณ อักษร จาก  

ผู อำนวย การ กอน   จึง จะ สามารถ ใช งาน ได   

3. ผู ดูแล ระบบ  ตอง มี วิธี การ จำกัด สิทธิ การ ใช งาน เพื่อ ควบคุม ผู ใช งาน ให สามารถ ใช งาน เฉพาะ เครือ  

ขาย ท่ี ได รับ อนุญาต เทานั้น   

4. ตอง กำหนด บุคคล ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ กำหนด  แกไข  หรือ เปล่ียนแปลง เงื่อนไข การ กำหนด คา ตางๆ       

ของ ระบบ เครือ ขาย และ อุปกรณ ตาง  ๆ   ที่ เชื่อม ตอ กับ ระบบ เครือ ขาย อยาง ชัดเจน และ ตอง มี การ    

ทบทวน การ กำหนด เงื่อนไข ตาง  ๆ   อยาง นอย ป ละ ครั้ง  และ ตอง แจง บุคคล ที่ เกี่ยวของ ให รับ ทราบ      

ทุก ครั้ง   

5. ระบบ เครือ ขาย ทั้งหมด ของ มหาวิทยาลัย ที่ มี การ เชื่อม ตอ ไป ยัง ระบบ เครือ ขาย อื่น  ๆ   ภายนอก    

มหาวิทยาลัย ตอง เชื่อม ตอ ผาน อุปกรณ ปองกัน การ บุกรุก  หรือ โปรแกรม ใน การ ทำ  Packet       

filtering   ไดแก   การ ใช ไฟรวอลล   (Firewall)   หรือ ฮารดแวร อื่น   ๆ    

6. ตอง มี การ ติด ตั้ง ระบบ ตรวจ จับ การ บุกรุก  (IPS/IDS)  เพื่อ ตรวจ สอบ การ ใช งาน ของ บุคคล ที่ เขา ใช    

งาน ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย ใน ลักษณะ ท่ี ผิด ปกติ ผาน ระบบ เครือ ขาย  โดย มี การ ตรวจ สอบ  

การ บุกรุก ผาน ระบบ เครือ ขาย  

7. ตอง มี ระบบ ท่ี สามารถ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย ได  และ ใช การ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย เปนการ  

ยืนยัน ตัว ตน   

8. การ เขา สู ระบบ เครือ ขาย ภายใน มหาวิทยาลัย  โดย ผาน ทาง อินเทอรเน็ต จำเปน ตอง มี การ  login       

และ ตอง มี การ พิสูจน ยืนยัน ตัว ตน   (Authentication)   เพ่ือ ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ทุก ครั้ง   

9. IP  address  ของ ระบบ เครือ ขาย ภายใน ของ มหาวิทยาลัย  จำเปน ตอง มี การ ปองกัน มิ ให หนวย งาน      

ภายนอก ท่ี เช่ือม ตอ สามารถ มอง เห็น ได  เพื่อ เปนการ ปองกัน ไม ให บุคคล ภายนอก สามารถ รู ขอมูล  

เก่ียว กับ โครงสราง ของ ระบบ เครือ ขาย ได   

10. ตอง จัด ทำ แผนผัง ระบบ เครือ ขาย  (Network  Diagram)  ซึ่ง มี ราย ละเอียด เกี่ยว กับ ขอบเขต ของ      

เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก  และ อุปกรณ ตาง  ๆ   พรอม ทั้ง ปรับปรุง ให เปน ปจจุบัน อยู      

เสมอ   
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11.  การ ติด ตั้ง และ การ เชื่อม ตอ อุปกรณ เครือ ขาย  จะ ตอง ดำเนิน การ โดย เจา หนาที่ สำนัก คอมพิวเตอร    

และ เครือ ขาย   หรือ ผู ท่ี ได รับ มอบ หมาย เทานั้น   

12.  หาม บุคคล ใด กระทำ การ เคลื่อน ยาย หรือ กระทำ การ ใด  ๆ   ตอ อุปกรณ ของ ระบบ เครือ ขาย โดย      

พลการ   เพราะ อาจ กอ ให เกิด ความ ความ เสีย หาย แก ระบบ เครือ ขาย หลัก ของ มหาวิทยาลัย   

13.  ใน กรณี ท่ี  ตรวจ สอบ พบ วา เครือ ขาย สวน ใด กอ ให เกิด ความ ผิด ปกติ ของ ระบบ เครือ ขาย หลัก ของ    

มหาวิทยาลัย  อาจ จะ หยุด ให บริการ จาก ระบบ เครือ ขาย กลาง โดย ไมมี การ แจง ให ทราบ ลวง หนา  

จนกวา จะ มี การ แกไข ให ทำงาน ได เปน ปกติ กอน   

14.  หาม ทำการ วาง สาย เครือ ขาย ท่ี เชื่อม ตอ กับ เครือ ขาย หลัก ของ มหาวิทยาลัย โดย ไม ได รับ อนุญาต     

ท้ังนี้ รวม ไป ถึง การ ติด ตั้ง เครือ ขาย แบบ ไร สาย   (Wireless   Network)   ดวย     

15.  ตอง มี การ ควบคุม การ จัด เสน ทาง บน เครือ ขาย เพื่อ ใหการ เชื่อม ตอ ของ คอมพิวเตอร และ การ สง ผาน  

หรือ ไหล เวียน ของ ขอมูล หรือ สารสนเทศ สอดคลอง กับ ขอ ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ถึง หรือ การ 

ประยุกต ใช งาน ตาม ภารกิจ   

  

  

3. การ ระบุ อุปกรณ บน เครือ ขาย   (equipment   identification   in   networks)   

3.1.  ผู ดูแล ระบบ มี การ เก็บ บัญชี การ ขอ เชื่อม ตอ เครือ ขาย  ไดแก  ราย ชื่อ ผู ขอ ใช บริการ ราย ละเอียด เครื่อง      

คอมพิวเตอร ที่ ขอ ใช บริการ   IP   Address   และ สถาน ท่ี ติด ตั้ง   

3.2.  กรณี อุปกรณ ท่ี มี การ เชื่อม ตอ จาก เครือ ขาย ภายนอก  ตอง มี การ ระบุ หมายเลข อุปกรณ วา สามารถ เขา    

เชื่อม ตอ กับ เครือ ขาย ภายใน ได หรือ ไม สามารถ เชื่อม ตอ ได   

3.3.   อุปกรณ เครือ ขาย ตอง สามารถ ตรวจ สอบ   IP   Address   ของ ท้ัง ตนทาง และ ปลาย ทาง ได   

3.4.  ผู ขอ ใช บริการ ตอง ทำ หนังสือ เปน ลาย ลักษณ อักษร ถึง ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย     

และ ตอง ได รับ การ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา ตาม ลำดับ ชั้น   

  

4. การ ปองกัน พอรต ท่ี ใช สำหรับ ตรวจ สอบ และ ปรับ แตง ระบบ   (remote   diagnostic   and   

configuration   port   protection)   

4.1.   บุคคล ภายนอก ที่ เขา มา ติดตอ หรือ เขา มา ดำเนิน การ ใดๆ  ใน หอง ปฏิบัติ การ ระบบ เครือ ขาย    

คอมพิวเตอร  จะ ตอง ลงชื่อ เขา - ออก ใน  “ แบบ ฟอรม การ เขา - ออก ”  ให ถูก ตอง และ ตอง มี เจา หนาที่ อยู      

กับ บุคคล ท่ีมา ติดตอ ตลอด เวลา   

4.2.  บุคคล ภายนอก ที่ เขา มา ดำเนิน การ บำรุง รักษา  บริหาร จัดการ พอรต ของ อุปกรณ เครือ ขาย หรือ บริหาร    

จัดการ ผาน ระบบ เครือ ขาย   ตอง ได รับ การ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา ตาม ลำดับ ชั้น   

4.3.  ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนดการ เปด – ปด  พอรต ของ อุปกรณ เครือ ขาย เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง ตอ พอรต ของ    

อุปกรณ เครือ ขาย ตางๆ  โดย จะ ปด พอรต ที่ เสี่ยง ท่ี จะ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย ตอ ระบบ เครือ ขาย  

คอมพิวเตอร   

4.4.   ตอง ยกเลิก หรือ ปด พอรต   และ บริการ บน อุปกรณ เครือ ขาย ท่ี ไมมี ความ จำเปน ใน การ ใช งาน   

4.5.  ทำการ ควบคุม การ เขา ถึง พอรต ที่ ใช สำหรับ การ วิเคราะห ปญหา และ ตั้ง คา ระบบ  ทั้ง ทาง กายภาพ  และ      

ทาง ระบบ เครือ ขาย   
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4.6.  ทำการ ล็อค อุปกรณ เครือ ขาย ท่ี ใช สำหรับ การ ปรับ แตง คา คอน ฟก กู เร ชัน ดวย กุญแจ เพื่อ ปองกัน การ เขา  

ถึง ทาง กายภาพ ตอ อุปกรณ   และ ทำการ เปล่ียนแปลง แกไข โดย ไม ได รับ อนุญาต   

4.7.  ตรวจ สอบ พอรต ของ ระบบ หรือ อุปกรณ ที่ ไมมี ความ จำเปน ใน การ ใช งาน อยาง สม่ำเสมอ อยาง นอย ทุกๆ     

๓   เดือน   

  

5. การ แบง แยก เครือ ขาย   (segregation   in   networks)   

5.1.  มหาวิทยาลัย แบง แยก เครือ ขาย เปน เครือ ขาย ยอยๆ  ตาม อาคาร ตางๆ  เพื่อ ควบคุม การ เขา ถึง เครือ ขาย         

โดย ไม ได รับ อนุญาต   

5.2.  มหาวิทยาลัย จัด แบง เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก  เพื่อ ความ ปลอดภัย ใน การ ใช งาน ระบบ    

เทคโนโลยี สารสนเทศ  โดย คณะ / หนวย งาน ของ มหาวิทยาลัย สามารถ ใช งาน ระบบ ผาน ระบบ เครือ ขาย  

ภายใน ได   แต ไม สามารถ ใช งาน ระบบ ผาน เครือ ขาย ภายนอก ได เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ ฐาน ขอมูล   

5.3.  มหาวิทยาลัย ทำการ แบง แยก เครือ ขาย ตาม กลุม ของ บริการ  ผู ใช งาน  และ ระบบ งาน ตางๆ  ของ        

มหาวิทยาลัย   

5.4.   ผู ท่ี อยู ใน วง เครือ ขาย ยอย หนึ่ง   จะ ไม สามารถ เขา ถึง ขอมูล ท่ี อยู ใน อีก วง เครือ ขาย หนึ่ง ได โดยตรง   

5.5.  ตอง ควบคุม การ เขา ถึง ทาง กายภาพ สำหรับ เครือ ขาย ยอย  เพื่อ ปองกัน การ เขา ถึง ทาง กายภาพ ตอ เครือ    

ขาย ยอย และ ปองกัน การ เปล่ียนแปลง แกไข สาย สัญญาณ  ดัก แอบ ดู ขอมูล บน เครือ ขาย  หรือ อื่นๆ  โดย      

ไม ได รับ อนุญาต   

5.6.   ตอง ใช ไฟรวอลล กั้น หรือ แบง เครือ ขาย ภายใน ออก เปน เครือ ขาย ยอยๆ   

5.7.   ตอง กรอง และ จำกัด การ ไหล ของ ขอมูล ระหวาง เครือ ขาย ยอย  

5.8.   ตอง ใช เกตเวย เพ่ือ ควบคุม การ เขา ถึง เครือ ขาย   ท้ัง จาก ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย   

5.9.   ตอง แยก วง เครือ ขาย ไร สาย ออก จาก เครือ ขาย สวน อื่นๆ   ของ มหาวิทยาลัย   

5.10. ตอง มี การ แยก กลุม เครือ ขาย เปน   ๔   ประ เภท ใหญๆ   คือ  

5.10.1. ระบบ เครือ ขาย ภายใน     

5.10.2. ระบบ เครือ ขาย ภายนอก     

5.10.3. สวน ท่ี มี ความ สำคัญ สูง   (DMZ   Zone)   ที่ เชื่อม ตอ ทั้ง เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก   

5.10.4. เครือ ขาย สำหรับ ติด ตั้ง ระบบ งาน สารสนเทศ ตางๆ   ของ มหาวิทยาลัย   

5.11. มี การ จัด ทำ ผัง เครือ ขาย ท่ี แสดง ถึง ขอบเขต ท่ี ครอบคลุม แตละ สวน ที่ แบง แยก  โดย ตอง มี การ  

ปรับปรุง ให เปน ปจจุบัน หรือ อยาง นอย ป ละ ครั้ง   

  

6. การ ควบคุม การ เชื่อม ตอ ทาง เครือ ขาย   (network   connection   control)   

ตอง ควบคุม การ เขา ถึง หรือ ใช งาน เครือ ขาย ที่ มี การ ใช รวม กัน หรือ เชื่อม ตอ ระหวาง หนวย งาน  ให สอดคลอง  

กับ แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม การ เขา ถึง   ดังนี้   

6.1.  ระบบ เครือ ขาย ท้ังหมด ของ หนวย งาน ท่ี มี การ เชื่อม ตอ ไป ยัง ระบบ เครือ ขา ยอื่นๆ  ภายนอก หนวย งาน       

ตอง เช่ือม ตอ ผาน อุปกรณ ปองกัน การ บุกรุก หรือ โปรแกรม ใน การ ทำ  Packet  Filtering  ไดแก  การ ใช           

IPS,   Firewall,   Proxy   และ   Mail   Gateway     
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6.2. ติด ตั้ง ระบบ ตรวจ จับ และ ปองกัน การ บุกรุก  (IDS/IPS)  สำหรับ ตรวจ สอบ การ ใช งาน ของ บุคคล ที่ เขา ใช    

งาน ระบบ เครือ ขาย ของ หนวย งาน ใน ลักษณะ ท่ี ผิด ปกติ ผาน เครือ ขาย หรือ มี การ แกไข  เปลี่ยนแปลง  

ระบบ เครือ ขาย โดย บุคคล ท่ี ไมมี อำนาจ หนาท่ี เกี่ยวของ   

6.3. การ เชื่อม ตอ เขา สู ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย  ผู ใช งาน ตอง มี การ  Login  ดวย  Username  และ             

Password   และ ตอง มี การ พิสูจน ยืนยัน ตัว ตน   (Authentication)   เพื่อ ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง   

6.4. ใน กรณี ท่ี ผู ดูแล ระบบ ตรวจ สอบ พบ วา เครือ ขาย สวน ใด กอ ให เกิด ความ ผิด ปกติ  ตอ ระบบ เครือ ขาย หลัก     

ของ มหาวิทยาลัย  จะ ทำการ หยุด ให บริการ โดย การ ตัด การ เชื่อม ตอ กับ ระบบ เครือ ขาย หลัก  โดย ไมมี    

การ แจง ให ทราบ ลวง หนา   จนกวา จะ มี การ แกไข ให ทำงาน ได เปน ปกติ กอน     

6.5. จัด ทำ แผนผัง ระบบ เครือ ขาย  (Network  Diagram)  ซึ่ง มี ราย ละเอียด เกี่ยว กับ  ขอบเขต  (Zone)  ของ            

เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก   และ อุปกรณ ตางๆ   พรอม ท้ัง ปรับปรุง ให เปน ปจจุบัน อยู เสมอ     

6.6. ให ผู ดูแล ระบบ ใช เครื่อง มือ  (Tool)  ไดแก  Cacti  Monitoring  หรือ  Dashboard  IAM  เพื่อ ทำการ                

ตรวจ สอบ การ เช่ือม ตอ ระบบ เครือ ขาย   

6.7. กำหนด ให มี การ บันทึก การ ทำงาน ของ ระบบ ปองกัน การ บุกรุก  ไดแก  บันทึก การ เขา ออก ระบบ  บันทึก      

การ พยายาม เขา สู ระบบ  บันทึก การ ใช งาน  Command  Line  และ  Firewall  Log  เพื่อ ประโยชน ใน              

การ ตรวจ สอบ และ ตอง เก็บ บันทึก ดัง กลาว ไว อยาง นอย   ๙๐   วัน     

6.8. มี การ ตรวจ สอบ บันทึก การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู ใช งาน และ รายงาน ตอ ผู บังคับ บัญชา อยาง สม่ำเสมอ     

  

7. การ ควบคุม การ จัด เสน ทาง บน เครือ ขาย   (Network   Routing   control)  

ตอง ควบคุม การ จัด เสน ทาง บน เครือ ขาย เพื่อ 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       

ดังน้ี   

7.1. ผู ดูแล ระบบ ตอง ดำเนิน การ กำหนด ตาราง การ ใช เสน ทาง บน ระบบ เครือ ขาย  บน อุปกรณ คนหา เสน ทาง     

(Router)   หรือ อุปกรณ กระจาย สัญญาณ   เพ่ือ ควบคุม การ ใช งาน เฉพาะ เสน ทาง ที่   ได รับ อนุญาต เทานั้น   

7.2. ผู ดูแล ระบบ ตอง จำกัด การ ใช เสน ทาง บน เครือ ขาย  (Enforced  Path)  จาก เครื่อง คอมพิวเตอร ของ ผู ใช      

งาน ไป ยัง อุปกรณ เครือ ขาย ท่ี ใช สำหรับ การ วิเคราะห ปญหา และ ตั้ง คา ระบบ  ให กำหนด เฉพาะ ชุด  IP       

Address   ของ ผู ดูแล ระบบ เทานั้น ที่ สามารถ เขา ถึง ได     

7.3. ตอง กำหนด บุคคล ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ กำหนด  ตั้ง คา  แกไข  หรือ เปลี่ยนแปลง คาตัว แปร  (Parameter)           

ตางๆ  ของ ระบบ เครือ ขาย และ อุปกรณ ตางๆ  ที่ เชื่อม ตอ กับ ระบบ เครือ ขาย อยาง ชัดเจน  และ มี การ      

ทบทวน การ กำหนด คาตัว แปร   (Parameter)   ตางๆ   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง     

7.4. ขอมูล หมายเลข ไอพี  (IP  Address)  ภายใน  (Local)  ของ ระบบ งาน เครือ ขาย ภายใน มหาวิทยาลัย  ตอง            

มี การ ปองกัน มิ ให หนวย งาน ภายนอก ที่ เชื่อม ตอ สามารถ มอง เห็น ได  เพื่อ เปนการ ปองกัน ไม ให บุคคล  

ภายนอก สามารถ รู ขอมูล เกี่ยว กับ โครงสราง ของ ระบบ เครือ ขาย ได โดย งาย     

7.5. หาม ทำการ วาง สาย เครือ ขาย เพิ่ม เติม เอง โดย ไม ได รับ อนุ ญาติ  ท้ังนี้ รวม ไป ถึง การ ติด ตั้ง เครือ ขาย แบบ ไร  

สาย ดวย   (   Wireless   Network)     

7.6. ตอง ควบคุม ไม ให มี การ เปด เผย แผนการ ใช หมายเลข ไอพี   (IP   Address)   

7.7.   ตอง กำหนด ให มี การ แยก วง หมายเลข ไอพี   เพื่อ แยก เครือ ขาย ยอย   
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7.8.  ตอง กำหนด มาตรการ การ บังคับ ใช เสน ทาง เครือ ขาย  ให สามารถ เชื่อม เครือ ขาย ปลาย ทาง ผาน ทาง ที่    

กำหนด ไว เทานั้น   หรือ จำกัด สิทธิ ใน การ ใช บริการ เครือ ขาย   

7.9.  ตอง มี การ ใช เกตเวย หรือ อุปกรณ เครือ ขาย เพื่อ ตรวจ สอบ  IP  Address  ของ ทั้ง ตนทาง และ ปลาย ทาง           

และ ควบคุม การ ไหล ของ ขอมูล ผาน เครือ ขาย ตางๆ   จาก เครือ ขาย หนึ่ง ไป ยัง อีก เครือ ขาย หนึ่ง   

7.10. ตอง มี การ กำหนด ให มี การ แปลง หมายเลข ไอพี   เพ่ือ แยก เครือ ขาย ภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัย   

7.11. ตอง จำกัด การ ใช เสน ทาง บน เครือ ขาย จาก เครื่อง คอมพิวเตอร ไป ยัง เครื่อง แม ขาย  เพื่อ ไม อนุญาต ให  

ผู ใช บริการ สามารถ ใช เสน ทา งอื่นๆ   ได   นอกจาก เสน ทาง ท่ี ได กำหนด ไว ให เทานั้น   

  

สวน ที่   ๕   

การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ   

(Operating   System   Access   Control)   

    

1. วัตถุประสงค     

เพ่ือ ให ผู ใช งาน ได รับ ทราบ ถึง หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ใช ระบบ ปฏิบัติ การ  รวม ทั้ง ทำความ  

เขาใจ ตลอด จน ปฏิบัติ ตาม อยาง เครงครัด  อัน จะ เปนการ ปองกัน ทรัพยากร และ ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย ให มี ความ  

ลับ   ความ ถูก ตอง และ มี ความ พรอม ใช งาน อยู เสมอ   

  

2. แนว ปฏิบัติ เพ่ือ การ เขา ใช งาน ที่ ม่ันคง ปลอดภัย   

2.1. ผู ใช งาน ตอง ใช รหัส ผาน ใน การ ใช งาน เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ รับ ผิด ชอบ   

2.2. ผู ใช งาน ตอง ตั้ง คา การ ใช งาน โปรแกรม ถนอม หนา จอ  (Screen  Saver)  เพื่อ ทำการ ล็อค หนา จอภาพ เมื่อ      

ไมมี การ ใช งาน นาน กวา  15  นาที  หลัง จาก นั้น เมื่อ ตองการ ใช งาน ผู ใช งาน ตอง ใส รหัส ผาน  (Password)           

เพ่ือ เขา ใช งาน   

2.3. กอน การ เขา ใช ระบบ ปฏิบัติ การ ตอง ใส   Username   และ   Password   ทุก ครั้ง   

2.4. ผู ใช งาน ตอง ไม อนุญาต ให ผู อื่น ใช ชื่อ ผู ใช  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  ของ ตน ใน การ เขา ใช        

งาน เครื่อง คอมพิวเตอร ของ หนวย งาน รวม กัน   

2.5. ผู ใช งาน ตอง ทำการ ลงชื่อ ออก  (Logout)  ทันที เมื่อ เลิก ใช งาน หรือ ไม อยู ที่ หนา จอ เปน เวลา นาน เกิน กวา       

15   นาที   

2.6. หาม เปด หรือ ใช งาน โปรแกรม ประเภท  Peer-to-Peer  หรือ โปรแกรม ที่ มี ความ เสี่ยง  เวน แต จะ ได รับ      

อนุญาต จาก ผู บังคับ บัญชา   

2.7. ซอฟตแวร ลิข สิทธิ ของ มหาวิทยาลัย  ผู ใช งาน สามารถ ขอ ใช งาน ได ตาม หนาที่ ความ จำเปน  และ หาม ไม    

ให ผู ใช งาน ทำการ ติด ตั้ง หรือ ใช งาน ซอฟตแวร อื่น ใด ท่ี ไม มี ลิข สิทธิ  หาก ตรวจ พบ ถือวา เปน ความ ผิด  สวน    

บุคคล   ผู ใช งาน รับ ผิด ชอบ แต เพียง ผู เดียว   

2.8. ซอฟตแวร ท่ี มหาวิทยาลัย จัด เตรียม ไว ให ผู ใช งาน ถือ เปน สิ่ง จำเปน  หาม มิ ให ผู ใช งาน ทำการ ติด ตั้ง  

ถอดถอน เปลี่ยนแปลง   แกไข   หรือ ทำ สำเนา   เพื่อ นำ ไป ใช งาน ท่ี อื่น   

2.9. หาม ใช ทรัพยากร ทุก ประเภท ท่ี เปน ของ มหาวิทยาลัย เพ่ือ ประโยชน ทางการ คา   
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2.10. หาม ผู ใช งาน นำ เสนอ ขอมูล ท่ี ผิด กฎหมาย  ละ เมิ ดลิข สิทธิ  แสดง ขอความ รูปภาพ ไม เหมาะ สม หรือ    

ขัด ตอ ศีล ธรรม   ใน การ สราง เว็บเพจ บน เครือ ขาย คอมพิวเตอร   

2.11. หาม ผู ใช ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   เพื่อ ควบคุม คอมพิวเตอร หรือ ระบบ สารสนเทศ   

ภายนอก   โดย ไม ได รับ อนุญาต   

  

3. แนว ปฏิบัติ การ ระบุ และ ยืนยัน ตัว ตน ของ ผู ใช งาน   (User   Identification   and   Authentication)   

ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ให ผู ใช งาน มี ขอมูล เฉพาะ เจาะจง  ซึ่ง สามารถ ระบุ ตัว ตน ของ ผู ใช งาน  และ เลือก    

ใช ข้ัน ตอน ทาง เทคนิค ใน การ ยืนยัน ตัว ตน ท่ี เหมาะ สม  เพื่อ รองรับ การก ลา วอาง วา เปน ผู ใช งาน ที่ ระบุ ถึง  โดย มี    

แนวทาง ปฏิบัติ   ดังน้ี   

3.1. ตอง ตั้ง ช่ือ บัญชี ผู ใช งาน ใน ระบบ งาน ท่ี แตก ตาง กัน ระหวาง บัญชี ของ ผู ใช งาน ทั่วไป  บัญชี ของ ผู ดูแล  

ระบบ   บัญชี ของ ผู ดูแล ฐาน ขอมูล   บัญชี ของ ผู พัฒนา ระบบ บัญชี ของ เจา หนาที่ ทาง เท คนิ คอื่นๆ   

3.2. ผู ใช งาน ทุก คน ตอง มีช่ือ ผู ใช งาน แยก จาก กัน ของ แตละ บุคคล   เพ่ือ ใช ใน การ พิสูจน ตัว ตน ที่ แตก ตาง กัน   

3.3. ผู ใช งาน ตอง ทำการ พิสูจน ตัว ตน ทุก ครั้ง  กอน ใช ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  โดย ใช    

ช่ือ ผู ใช  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  เพื่อ ปองกัน ผู ไมมี สิทธิ เขา ใช งาน ระบบ  หาก การ ระบุ          

และ ยืนยัน ตัว ตน ของ ผู ใช งาน มี ปญหา  หรือ เกิด ความ ผิด พลาด  ผู ใช งาน ตอง แจง ให ผู ดูแล ระบบ ทำการ    

แกไข   

3.4. ผู ใช งาน สำหรับ ระบบ งาน ท่ี มี ความ สำคัญ สูง  ตอง ทำการ พิสูจน ตัว ตน ดวย วิธี การ ทาง เทคนิค ที่ มี ความ  

มั่นคง ปลอดภัย สูง โดย ใช วิธี การ เขา รหัส ลับ ขอมูล  วิธี การ ทาง ชีวภาพ โดย ใช การ แส กน ลาย นิ้ว มือ  เรตินา       

ฝามือ   เสียง   

3.5. ผู ใช งาน ท่ี สามารถ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ ได  จะ ตอง ได รับ การ อนุมัติ สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ ปฏิบัติ การ  

จาก ผู บังคับ บัญชา ของ หนวย งาน หรือ เจาของ ระบบ งาน เทานั้น   

3.6. ผู ใช งาน ท่ี เปน เจาของ บัญชี ผู ใช  (Account)  ตอง เปน ผูรับ ผิด ชอบ ใน ผล ตางๆ  อัน จะ เกิด ขึ้น จาก การ ใช      

บัญชี ผู ใช  (Account)  ของ เครื่อง คอมพิวเตอร และ ระบบ เครือ ขาย  เวน แต จะ พิสูจน ได วา ผล เสีย หาย นั้น         

เกิด จาก การก ระ ทำ ของ ผู อื่น   

3.7. ผู ใช งาน ตอง เก็บ รักษา บัญชี ผู ใช  (Account)  ไว เปน ความ ลับ  และ หาม เปด เผย ตอ บุคคล อื่น  หาม โอน        

จำหนาย   หรือ จาย แจก ให ผู อื่น   

3.8. ผู ใช งาน ตอง ลง บันทึก เขา  (Login)  โดย ใช บัญชี ผู ใช  (Account)  ของ ตนเอง  และ ทำการ ลง บันทึก ออก          

(Logout)   ทุก ครั้ง   เมื่อ ส้ิน สุด การ ใช งาน หรือ หยุด การ ใช งาน ชั่วคราว   

  

4. แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน โปรแกรม ประ เภท ยูทิลิตี้   (Use   of   System   Utilities)   

ผู ดูแล ระบบ ตอง จำกัด และ ควบคุม การ ใช งาน โปรแกรม ประ เภท ยูทิลิตี้   เพื่อ ปองกัน การ ละเมิด หรือ หลีก 

เล่ียง มาตรการ ความ มั่นคง ปลอดภัย ที่ ได กำหนด ไว หรือ ที่ มี อยู แลว   โดย มี แนวทาง ปฏิบัติ   ดังนี้   

4.1. ตอง จัด ทำ บัญชี ราย ช่ือ โปร แก รม ลิข สิทธิ ประ เภท ยูทิลิตี้ ท่ี อนุญาต ให ใช งาน ได เทานั้น     

4.2. ตอง จำกัด ผู ท่ี สามารถ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้   และ ไม อนุญาต ให ผู ใช งาน ทั่วไป สามารถ ใช งาน ได     

4.3. ผู ใช งาน ตอง ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้ ท่ี เปน ลิข สิทธิ ของ มหาวิทยาลัย เทานั้น  และ ตอง แจง ความ จำเปน ใน  

การ ขอ ใช และ ทำการ ขอ อนุญาต จาก ผู ดูแล ระบบ  พรอม ระบุ เหตุผล ความ ตองการ ใช งาน  โดย ตอง มี การ    
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ลง นาม เห็น ชอบ จาก ผู บังคับ บัญชา ของ ผู ใช งาน อยาง เปน ลาย ลักษณ อักษร  หาก ผู ใช งาน ทำการ ติด ตั้ง  

หรือ ใช งาน โปรแกรม ละ เมิ ดลิข สิทธิ   จะ ถือ เปน ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ใช งาน ราย นั้น เอง   

4.4. การ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้  จะ ตอง ได รับ อนุญาต ให ใช งาน ตาม ระดับ สิทธิ ใน การ ใช งาน ที่ มหาวิทยาลัย  

กำหนด ไว แลว โดย จะ ได รับ อนุญาต ให ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้ เปน ราย คร้ัง ไป     

4.5. ตอง ทำการ ขอ อนุมัติ การ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้ ทุก ครั้ง   แม จะ เปนการ ใช งาน เพียง ชั่วคราว     

4.6. ตอง แยก จัด เก็บ โปร แก รม ยูทิลิตี้ ออก จาก ซอฟตแวร สำหรับ ระบบ งาน  โดย แยก ไว ใน ได เร็ค ทอ ร่ี ตาง หาก  

เพ่ือ ให งาย ใน การ ควบคุม และ จัดการ โปรแกรม เหลา นี้     

4.7. ตอง บันทึก ขอมูล ล็อก แสดง การ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้     

4.8. ตอง ยกเลิก หรือ ลบ ทิ้ง โปร แก รม ยูทิลิตี้ ท่ี ไมมี ความ จำเปน ใน การ ใช งาน แลว     

4.9. ตอง ทำการ ตรวจ สอบ บันทึก การ เรียก ใช งาน อยาง สม่ำ เสมอ     

4.10. ตอง กำหนด ข้ัน ตอน ปฏิบัติ สำหรับ การ ขอ อนุมัติ การ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้  ระดับ สิทธิ ของ ผู ขอ  

อนุมัติ และ การ ระบุ และ พิสูจน ตัว ตน สำหรับ การ เขาไป ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้  เพื่อ จำกัด และ ควบคุม  

การ ใช งาน     

4.11. ตอง จัด เก็บ โปร แก รม ยูทิลิตี้ ออก จาก ซอฟตแวร สำหรับ ระบบ งาน     

4.12. มี การ จำกัด ผู ท่ี ได รับ อนุญาต ให ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้     

4.13. ตอง ยกเลิก หรือ ลบ ท้ิง โปร แก รม ยูทิลิตี้ และ ซอฟตแวร ที่ เกี่ยวของ กับ ระบบ งาน ที่ ไมมี ความ จำเปน ใน 

การ ใช งาน   รวม ท้ัง ตอง ปองกัน ไม ให ผู ใช งาน สามารถ เขา ถึง หรือ ใช งาน โปร แก รม ยูทิลิตี้ ได   

    

5. แนว ปฏิบัติ การ หมด เวลา ใช งาน ระบบ สารสนเทศ   (Session   Time-out)   

5.1. ตอง กำหนด ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  มี การ ตัด และ หมด เวลา การ ใช งาน  รวม ถึง ปด การ ใช งาน       

หลัง จาก ที่ ไมมี กิจกรรม การ ใช งาน ชวง ระยะ เวลา เกิน กวา   ๑๕   นาที   

5.2. ตอง กำหนด ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำการ พัก หรือ ปด หนา จอ หลัง จาก ที่ ไมมี กิจกรรม การ ใช งาน 

ชวง ระยะ เวลา เกิน กวา   ๑๕   นาที   เพ่ือ ปองกัน ผู อื่น เห็น ขอมูล บน หนา จอ   

5.3. ตอง กำหนด ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี การ ตัด และ หมด เวลา การ ใช งาน ที่ สั้น ขึ้น  ๕  นาที  สำหรับ      

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี มี ความ เสี่ยง สูง  ทาง ดาน ระบบ งบ ประมาณ การ เงิน  ระบบ งาน เงิน เดือน       

เพ่ือ ปองกัน การ เขา ถึง ขอมูล โดย ไม ได รับ อนุญาต   

5.4. กำหนด ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  สำหรับ ระบบ ที่ มี ความ สำคัญ สูง  จะ ตอง มี การ    

ตัด และ หมด เวลา การ ใช งาน   โดย มี กำหนด ให ไม เกิน   ๑๐   นาที ตอ การ พิสูจน ตัว ตน เขา ใช งาน   

5.5. ตอง มี การ ระบุ และ พิสูจน ตัว ตน เพ่ือ เขา ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ อีก ครั้ง  หลัง จาก ที่ ระบบ ได  

หมด เวลา การ ใช งาน ไป แลว   

  

6. แนว ปฏิบัติ การ จำกัด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   (Limitation   of   Connection   

Time)   

6.1. ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตอง มี การ จำกัด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ  สำหรับ การ ใช งาน เพื่อ ให ผู ใช งาน  

สามารถ ใช งาน ได นาน ที่สุด ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด เทานั้น  โดย กำหนด ให ใช งาน ได  ๑  ชั่วโมง ตอ การ      

เชื่อม ตอ หน่ึง ครั้ง   กำหนด ให ใช งาน ได เฉพาะ ใน ชวง เวลา การ ทำงาน   ของ สำนักงาน ตาม ปกติ เทานั้น   
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6.2. ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี มี ความ สำคัญ สูง  ระบบ งาน ท่ี มี การ ใช งาน ใน สถาน ที่ สาธารณะ  หรือ พื้นที่    

ภายนอก มหาวิทยาลัย ที่ มี ความ เสี่ยง ตอง มี การ จำกัด ชวง ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ  โดย กำหนด ให ใช งาน  

ได   ๓๐   นาที ตอ การ เชื่อม ตอ หนึ่ง ครั้ง   

6.3. ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตอง มี การ จำกัด ชวง ระยะ เวลา การ ใช งาน  ตอง มี การ ระบุ และ พิสูจน ตัว ตน  

เพ่ือ เขา ใช งาน ใหม ตาม ชวง ระยะ เวลา ที่ กำหนด ไว   ทุกๆ   ๑   ช่ัวโมง   

  

สวน ที่   ๖   

การ ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพพลิเคชัน และ สารสนเทศ   

(Application   and   Information   Access   Control)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ กำหนด แนวทาง ควบคุม การ เขา ถึง โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพพลิเคชัน และ สารสนเทศ  ของ  

มหาวิทยาลัย  โดย การ กำหนด สิทธิ ของ ผู ใช งาน ระบบ ให เหมาะ สม ตาม หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบัติ งาน     

รวม ทั้ง มี การ ทบทวน สิทธิ การ เขา ถึง อยาง สม่ำเสมอ  ทั้งนี้  ผู ใช งาน ระบบ ตอง ผาน การ อนุญาต และ กำหนด สิทธิ    

การ เขา ใช งาน จาก ผู ดูแล ระบบ     

  

2. แนว ปฏิบัติ การ จำกัด การ เขา ถึง สารสนเทศ   (Information   Access   Restriction)   

2.1. ผู ดูแล ระบบ  ตอง กำหนดการ ลง ทะเบียน เจา หนาที่ ใหม ของ มหาวิทยาลัย  ควร กำหนด ให มี ขั้น ตอน    

ปฏิบัติ อยาง เปน ทางการ เพ่ือ ให มี สิทธิ ตางๆ  ใน การ ใช งาน ตาม ความ จำเปน  รวม ทั้ง ขั้น ตอน ปฏิบัติ       

สำหรับ การ ยกเลิก สิทธิ การ ใช งาน   ไดแก   การ ลา ออก หรือ การ เปล่ียน ตำแหนง งาน ภายใน หนวย งาน   

2.2. ผู ดูแล ระบบ  ตอง กำหนด สิทธิ การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ สำคัญ  ไดแก  ระบบ คอมพิวเตอร      

โปรแกรม ประยุกต  (Application)  จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  ระบบ อินเตอรเน็ต  (Internet)             

ระบบ เครือ ขาย ไร สาย  (Wireless  LAN)  โดย ตอง ให สิทธิ เฉพาะ การ ปฏิบัติ งาน ใน หนาที่ และ ตอง ได รับ      

ความ เห็น ชอบ จาก ผู บังคับ บัญชา เปน ลาย ลักษณ อักษร  รวม ทั้ง ตอง ทบทวน สิทธิ ดัง กลาว อยาง  

สม่ำเสมอ   

2.3. ผู ดูแล ระบบ   ตอง บริหาร จัดการ สิทธิ การ ใช งาน ระบบ และ รหัส ผาน ของ ผู ใช งาน   ดัง ตอ ไป นี้   

2.3.1.  กำหนดการ เปล่ียนแปลง และ การ ยกเลิก รหัส ผาน  (Password)  เมื่อ ผู ใช งาน ระบบ ลา ออก  หรือ        

พน จาก ตำแหนง   หรือ ยกเลิก การ ใช งาน   

2.3.2.  สง มอบ รหัส ผาน  (Password)  ชั่วคราว ให กับ ผู ใช บริการ ดวย วิธี การ ที่ ปลอดภัย  ควร หลีก เลี่ยง        

การ ใช บุคคล อ่ืน  หรือ การ สง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  ที่ ไมมี การ ปองกัน ใน การ สง รหัส      

ผาน   (Password)   

2.3.3.  กำหนด ให ผู ใช งาน ตอบ ยืนยัน การ ได รับ รหัส ผาน   (Password)   

2.3.4.  กำหนด ให ผู ใช งาน ไม บันทึก หรือ เก็บ รหัส ผาน  (Password)  ไว ใน ระบบ คอมพิวเตอร ใน รูป แบบ ที่      

ไม ได ปองกัน การ เขา ถึง   

2.3.5.  กำหนด ช่ือ ผู ใช หรือ รหัส ผู ใช งาน ตอง ไม ซ้ำ กัน   
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2.3.6.  ใน กรณี มี ความ จำเปน ตอง ให สิทธิ พิเศษ กับ ผู ใช งาน ท่ี มี สิทธิ สูงสุด  ผู ใช งาน นั้น จะ ตอง ได รับ ความ    

เห็น ชอบ และ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา  โดย มี การ กำหนด ระยะ เวลา การ ใช งาน และ ระงับ การ ใช  

งาน ทันที เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว หรือ พน จาก ตำแหนง  และ มี การ กำหนด สิทธิ พิเศษ ที่ ได รับ วา  

เขา ถึง ได ถึง ระดับ ใด ได บาง   และ ตอง กำหนด ให รหัส ผู ใช งาน ตาง จาก รหัส ผู ใช งาน ตาม ปกติ   

2.4. เพ่ือ เปนการ รักษา ความ ปลอดภัย ของ ขอมูล อิเล็กทรอนิกส  มหาวิทยาลัย ควร กำหนด ชอง ทางการ เขา  

ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี สำคัญ ท่ี มหาวิทยาลัย พัฒนา ใน รูป แบบ ของ  Web  Application  โดย      

เขา ถึง ได ผาน ระบบ เครือ ขาย ภายใน เทานั้น     

2.5. เพ่ือ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ ขอมูล ใน กรณี ที่ นำ เครื่อง คอมพิวเตอร ออก นอก พื้นที่ ของ หนวย งาน 

เพ่ือ สง เครื่อง คอมพิวเตอร ไป ตรวจ ซอม   ตอง สำรอง และ ลบ ขอมูล ที่ เก็บ อยู ใน สื่อ บันทึก กอน   

2.6. ผู ดูแล ระบบ ตอง จำกัด หรือ ควบคุม การ เขา ถึง หรือ เขา ใช งาน ของ ผู ใช งาน ใน การ เขา ถึง สารสนเทศ และ 

ฟงกชัน   (functions)   ตางๆ   ของ โปรแกรม ประยุกต หรือ แอพ พลิ เคช่ัน   โดย มี วิธี การ ปฏิบัติ ดังนี้   

2.6.1.  ผู ดูแล ระบบ ตอง ปองกัน การ เขา ถึง เครื่อง คอมพิวเตอร แม ขาย  และ อุปกรณ ตอ พวง  โดย ไม ได รับ      

อนุญาต   

2.6.2.  ผู ดูแล ระบบ ตอง ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ  โดย กำหนด ขั้น ตอน และ แบบ ฟอรม การ ใช งาน ระบบ    

คอมพิวเตอร ประกอบ ดวย ราย ละเอียด อยาง นอย  ดังนี้  ชื่อ ผู ใช บริการ  เหตุผล ใน การ ขอ ใช ระยะ      

เวลา ใน การ ใช บริการ   

2.6.3.  ผู ดูแล ระบบ ตอง จำกัด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ ระบบ  โดย ตัด การ เชื่อม ตอ เมื่อ ไม ได ใช งาน ใน ชวง    

เวลา ท่ี กำหนด   

2.6.4.  เจาของ ขอมูล หรือ เจาของ ระบบ ตอง กำหนด รายการ ขอมูล สำหรับ การ ให บริการ ประกอบ  ดวย    

ราย ละเอียด อยาง นอย  ดังนี้  ประเภท ของ ขอมูล  ลำดับ ความ สำคัญ  หรือ ลำดับ ชั้น ความ ลับ ของ        

ขอมูล   ระดับ ช้ัน การ เขา ถึง   เวลา ที่ ได เขา ถึง   และ ชอง ทางการ เขา ถึง   

2.6.5.  เจาของ ขอมูล หรือ เจาของ ระบบ ตอง บริหาร จัดการ การ เขา ถึง ขอมูล ตาม ประเภท ชั้น ความ ลับ  

สำหรับ ขอมูล สำคัญ  ใน การ ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ  ทั้ง การ เขา ถึง    

โดยตรง และ การ เขา ถึง ผาน ระบบ งาน  รวม ถึง วิธี การ ทำลาย ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ  ดัง    

ตอ ไป น้ี   

2.6.5.1. ตอง ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล แตละ ประเภท ชั้น ความ ลับ  ทั้ง การ เขา ถึง โดยตรง และ การ เขา  

ถึง ผาน ระบบ งาน   

2.6.5.2. ตอง กำหนด ราย ช่ือ ผู ใช งาน และ รหัส ผาน  เพื่อ ใช ใน การ ตรวจ สอบ ตัว ตน จริง ของ ผู ใช ขอมูล  

ใน แตละ ชั้น ความ ลับ ของ ขอมูล   

2.6.5.3. ตอง กำหนด ระยะ เวลา การ ใช งาน   และ ระงับ การ ใช งาน ทันที เมื่อ พน ระยะ เวลา ดัง กลาว   

2.6.5.4. การ รับ สง ขอมูล สำคัญ ผาน ระบบ เครือ ขาย สาธารณะ  ควร ได รับ การ เขา รหัส ลับ     

(Encryption)   ที่ เปน มาตรฐาน สากล   

2.6.5.5. ตอง เปล่ียน รหัส ผาน ของ ระบบ ท่ี มี ลำดับ ความ สำคัญ ตาม ระยะ เวลา ที่ กำหนด   

2.7. ตอง มี การ ใช เมนู เพ่ือ ควบคุม การ เขา ถึง ขอมูล และ ฟงกชัน ตางๆ  ของ ระบบ งาน  โดย ให สอดคลอง กับ    

นโยบาย ควบคุม การ เขา ถึงท่ี ได กำหนด ไว   
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2.8. ตอง มี การ ลง ทะเบียน ผู ใช งาน  เพื่อ ควบคุม  จำกัด  หรือ ให สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล และ ฟงกชัน ตางๆ  ของ        

ระบบ งาน   โดย ให สอดคลอง กับ นโยบาย ควบคุม การ เขา ถึงท่ี ได กำหนด ไว   

2.9. ตอง มี การ ควบคุม หรือ จำกัด สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ งาน ซึ่ง ถูก เขา ถึง จาก อีก ระบบ งาน หนึ่ง  โดย ควบคุม ให  

สามารถ เขา ถึง ได เฉพาะ ขอมูล และ ฟงกชัน ตางๆ   ที่ จำเปน ตอง ใช งาน เทานั้น   

2.10. ตอง มี การ ควบคุม หรือ จำกัด การนำ ขอมูล ออก จาก ระบบ งาน  เพื่อ ให สามารถ เขา ถึง ได เฉพาะ ขอมูล  

ท่ี เก่ียวของ และ จำเปน สำหรับ การนำ ไป ใช งาน เทานั้น   

2.11. ตอง มี การ แสดง เฉพาะ ขอมูล พ้ืน ฐาน   เพ่ือ ให ผู ใช งาน ได รับ ทราบ ขอมูล ที่ จำเปน เทานั้น   

2.12. ตอง มี การ แสดง ราย ละเอียด เทา ที่ จำเปน ของ ระบบ งาน   หลัง จาก ท่ี ล็อกอิน เสร็จ แลว   

2.13. ตอง มี ขอความ แสดง เตือน   หาม ผู ไมมี สิทธิ เขา ถึง ระบบ งาน   

2.14. ตอง มี ขอ จำกัด ไม ให ระบบ แสดง ความ ชวย เห ลือ ใดๆ  กรณี มี เหตุการณ ไม พึง ประสงค เกิด ขึ้น กับ  

ระบบ   

2.15. ตอง มี ขอ จำกัด ไม ให ระบบ แสดง ขอความ ผิด พลาด จาก การ ทำงาน หรือ การ ใช งาน  ใน ลักษณะ ที่ เปด  

เผย ขอมูล ภายใน ของ ระบบ งาน   

2.16. ตอง มี การ จำกัด จำนวน ครั้ง ท่ี ผู ใช งาน สามารถ ใส ขอมูล การ ล็อกอิน ผิด   

2.17. ตอง มี การ กำหนดการ หนวง ระยะ เวลา ที่ ผู ใช งาน สามารถ เชื่อม โยง กลับ เขา มายัง ระบบ งาน ได ภาย 

หลัง จาก ที่ ใส ขอมูล การ ล็อกอิน ผิด เกิน กวา จำนวน ครั้ง ท่ี กำหนด   

2.18. ตอง มี การ บันทึก ขอมูล การ ล็อกอิน ท้ัง ท่ี สำเร็จ และ ไม สำเร็จ   

  

3. แนว ปฏิบัติ การ จัดการ กับ ระบบ ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน   (Sensitive   System   isolation)   

ระบบ ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน  มี ผลก ระ ทบ และ มี ความ สำคัญ สูง ตอม หา วิทยาลัย  ไดแก  ระบบ  MIS  ระบบ          

บริการ การ ศึกษา  ระบบ ทะเบียน  ระบบ  UBU-FMIS  หรือ ระบบ การ บริหาร การ เงิน การ คลัง ภาค รัฐ แบบ        

อิเล็กทรอนิกส  เปน ระบบ ท่ี ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน ดาน การ งบ ประมาณ การ บัญชี  การ จัด ซื้อ จัด จาง  การ เบิก จาย      

และ การ บริหาร ทรัพยากร   ดูแล รับ ผิด ชอบ โดย กรม บัญชี กลาง จะ ตอง ดำเนิน การ ดังนี้   

3.1. ตอง มี การ ระบุ ระดับ ความ สำคัญ ของ ระบบ งาน  ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน  หรือ มี ผลก ระ ทบ สูง ตอม หา    

วิทยาลัย   

3.2. ตอง แยก ระบบ ซึ่ง ไว ตอ การ รบกวน ดัง กลาว ออก จาก ระบบ งา นอื่นๆ  และ แสดง ให เห็น ถึง ผลก ระ ทบ และ  

ระดับ ความ สำคัญ ตอม หา วิทยาลัย   หรือ แยก เครือ ขาย โดย ใช วิธี การ ทาง เทคนิค   VLAN   

3.3. ตอง ทำการ ติด ตั้ง ระบบ งาน ท่ี มี ความ สำคัญ สูง แยก ไว ใน เครื่อง คอมพิวเตอร แม ขาย เครื่อง หน่ึง ตาง หาก   

3.4. ตอง มี การ ประเมิน ความ เสี่ยง สำหรับ การ ใช งาน ทรัพยากร รวม กัน  ระหวาง ระบบ งาน ที่ มี ความ สำคัญ สูง  

กับ ระบบ งา นอ่ืนๆ   ที่ มี ความ สำคัญ นอย กวา   

3.5. ตอง มี การ ควบคุม สภาพ แวดลอม ของ ระบบ ดัง กลาว โดย เฉพาะ   

3.6. ตอง มี การ ควบคุม อุปกรณ คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคลื่อนที่ และ การ ปฏิบัติ งาน จาก ภายนอก หนวย งาน   

(mobile   computing   and   teleworking)   ที่ เกี่ยวของ กับ ระบบ ดัง กลาว   

3.7. ตอง ทำการ ควบคุม การ เขา ใช งาน จาก เครือ ขาย ภายใน และ เครือ ขาย ภายนอก ตาม ขอ กำหนด ที่ ตั้ง คา ไว 

ในFirewall   
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4. แนว ปฏิบัติ งาน จาก ภายนอก สำนักงาน   (Teleworking)   

ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด มาตรการ ควบคุม การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล  รวม ถึง การเต รี  

ยม การ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี เกี่ยวของ   เพื่อ ให มี ความ ม่ันคง ปลอดภัย เพียง พอ   โดย มี แนวทาง ปฏิบัติ ดังน้ี   

4.1. มี แผน และ ข้ัน ตอน การ ปฏิบัติ งาน สำหรับ เจา หนาที่ ของ มหาวิทยาลัย ที่ จำเปน ตอง ปฏิบัติ งาน ของ 

มหาวิทยาลัย จาก ภายนอก   หรือ จาก ระยะ ไกล   

4.2. มี ข้ัน ตอน ปฏิบัติ สำหรับ การ ขอ อนุมัติ และ การ ยกเลิก การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล การ กำหนด หรือ 

ปรับปรุง สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ งาน   และ การ คืน อุปกรณ ที่ ใช งาน เมื่อ มี การ ยกเลิก การ ปฏิบัติ งาน   

4.3. ผู ใช งาน ระบบ จาก ระยะ ไกล  ตอง ได รับ อนุมัติ จาก ผู บังคับ บัญชา หรือ เจาของ ระบบ งาน อยาง เปน  

ทางการ และ ตอง ใช งาน ตาม ระยะ เวลา การ เขา ถึงท่ี กำหนด ไว   

4.4. ผู ใช งาน ระบบ จาก ระยะ ไกล   ตอง ทำการ พิสูจน ตัว ตน กอน เขา ใช งาน   

4.5. มี ขอ กำหนด เฉพาะ สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล   ดังนี้   

4.5.1.  ชนิด ของ งาน ท่ี อนุญาต และ ไม อนุญาต สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล   

4.5.2.  ระบบ งาน หรือ บริการ ตางๆ   ที่ อนุญาต ให เขา ถึง ได จาก ระยะ ไกล   

4.5.3.  ชั่วโมง หรือ ชวง ระยะ เวลา การ ปฏิบัติ งาน   

4.5.4.  ชั้น ความ ลับ ของ ขอมูล ท่ี อนุญาต ให เขา ถึง ได   

4.6. มี การ ควบคุม ทาง กายภาพ ท่ี จำเปน สำหรับ สถาน ท่ี ท่ี จะ มี การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู ใช งาน จาก ระยะ ไกล เพื่อ 

ปองกัน การ ขโมย อุปกรณ การ เขา ถึง ขอมูล โดย ไม ได รับ อนุญาต  และ การ เชื่อม ตอ จาก ระยะ ไกล โดย ผู ไม  

ประสงค ดี   

4.7. มี การ ปองกัน ขอมูล สำหรับ การ สื่อสาร ระหวาง สถาน ท่ี ท่ี จะ มี การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล กับ ระบบ งาน 

ตางๆ   ภายใน มหาวิทยาลัย   

4.8. มี การ กำหนด ระดับ ความ สำคัญ ของ ขอมูล ท่ี จะ มี การ รับ สง หรือ สื่อสาร กัน ระหวาง มหาวิทยาลัย กับ 

สถาน ท่ี ท่ี จะ มี การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล   

4.9. มี การ ควบคุม สำหรับ การ ใช งาน เครือ ขาย จาก ท่ี บาน เพื่อ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ 

มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล  รวม ท้ัง มาตรการ ควบคุม การ ใช บริการ เครือ ขาย ไร สาย จาก ที่ บาน  ทั้งนี้ เพื่อ    

ปองกัน การ เขา ถึง ระบบ หรือ ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย โดย ไม ได รับ อนุญาต   

4.10. มี การ สงวน สิทธิ ใน การ เขา ถึง อุปกรณ ที่ เปน ของ สวน ตัว  ซึ่ง ใช ใน การ เชื่อม ตอ เพื่อ เขา ถึง ระบบ  

เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล   

4.11. มี การ ตรวจ สอบ วา ซอฟตแวร ท่ี ใช งาน บน อุปกรณ ท่ี เปน ของ สวน ตัว  ซึ่ง ใช ใน การ เชื่อม ตอ เพื่อ เขา ถึง  

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล  มี ใบ อนุญาต การ ใช งาน ที่ ถูก ตอง และ ครบ  

ถวน   

4.12. มี การ ติด ตั้ง ซอฟตแวร พ้ืน ฐาน ท่ี จำเปน ใน อุปกรณ ที่ เปน ของ สวน ตัว ซ่ึง ใช ใน การ เชื่อม ตอ เพื่อ เขา ถึง 

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล   

4.13. มี การ จัด เตรียม อุปกรณ ที่ จำเปน สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล  ซึ่ง รวม ถึง อุปกรณ สำหรับ การ  

จัด เก็บ ขอมูล   และ อุปกรณ ส่ือสาร   

4.14. มี การ บำรุง รักษา และ ให บริการ สนับสนุน สำหรับ ซอฟตแวร และ ฮารดแวร ตางๆ  ที่ ใช งาน จาก ระยะ  

ไกล   
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4.15. มี การ สำรอง ขอมูล สำหรับ การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล  

4.16. มี การ ตรวจ สอบ ความ ม่ันคง ปลอดภัย ของ สถาน ท่ี ที่ จะ มี การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล   

4.17. ไม อนุญาต ให ใช งาน อุปกรณ ที่ เปน ของ สวน ตัว เพื่อ เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ   

มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล   ถา อุปกรณ ดัง กลาว ไม อยู ภาย ใต การ ควบคุม หรือ ดูแล โดย มหาวิทยาลัย   

4.18. มี การ ปองกัน ทรัพยสิน ทาง ปญญา ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล  เพื่อ ปองกัน การ โต แยง  

กัน วา ใคร เปน เจาของ ทรัพยสิน ทาง ปญญา นั้น   

4.19. ไม อนุญาต ให ครอบครัว  หรือ เพ่ือน ของ ผู ปฏิบัติ งาน จาก ระยะ ไกล เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

และ ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย   

  

5. แนว ปฏิบัติ การ ควบคุม อุปกรณ คอมพิวเตอร และ สื่อสาร เคล่ือนที่  (Mobile  computing  and         

communication)   

ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด แนว ปฏิบัติ อยาง เปน ทางการ  สำหรับ การ ใช งาน อุปกรณ คอมพิวเตอร ประเภท  

พกพา  ไดแก  เครื่อง คอมพิวเตอร โนตบุก  สมา รท โฟน  แท็ปเล็ต  รวม ทั้ง กำหนด มาตรการ การ ใช งาน อยาง          

ปลอดภัย และ เหมาะ สม   โดย มี แนวทาง ปฏิบัติ   ดังนี้   

5.1. มี การ วิเคราะห และ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก ลักษณะ การ ใช งาน อุปกรณ คอมพิวเตอร ประเภท พกพา   

5.2. สราง ความ ตระหนัก เพ่ือ ให ผู ใช งาน ระมัดระวัง และ ปองกัน การ ใช อุปกรณ คอมพิวเตอร ประเภท พก พา 

ใน ท่ี สาธารณะ  หอง ประชุม  นอก สถาน ท่ี  ซึ่ง รวม ถึง การ เชื่อม ตอ ผาน ทาง เครือ ขาย สาธารณะ ภายนอก      

มหาวิทยาลัย   

5.3. ปองกัน ขอมูล ท่ี จัด เก็บ ไว ใน อุ ปก รณฯ   จาก การ ถูก เขา ถึง โดย ไม ได รับ อนุญาต   ดวย การ เขา รหัส ลับ ขอมูล   

5.4. ไม อนุญาต ให บุคคล ภายนอก สามารถ เขา ถึง ขอมูล สำคัญ หรือ ลับ ใน อุ ปก รณฯ   

5.5. สำรอง ขอมูล สำคัญ ที่ อยู ใน อุ ปก รณฯ   อยาง สม่ำเสมอ   

5.6. มี การ ควบคุม การ เขา ถึง ระบบ งาน ของ มหาวิทยาลัย จาก ระยะ ไกล  โดย การ ใช อุปกรณ คอมพิวเตอร  

ประเภท พกพา   ซึ่ง เชื่อม ตอ ผาน ทาง เครือ ขาย สาธารณะ   

5.7. มี การ ระบุ และ พิสูจน ตัว ตน ท่ี มี ความ มั่นคง ปลอดภัย  สำหรับ การ เขา ถึง ระบบ งาน ของ มหาวิทยาลัย จาก  

ระยะ ไกล โดย การ ใช อุปกรณ คอมพิวเตอร ประเภท พกพา   สมา รท โฟน   แท็ปเล็ต   

5.8. มี การ ควบคุม การ ติด ตั้ง โปรแกรม ไม พึง ประสงค  ใน อุปกรณ คอมพิวเตอร ประเภท พก พา ของ  

มหาวิทยาลัย   

5.9. ผู ติดตอ จาก หนวย งาน ภายนอก ที่ นำ อุปกรณ คอมพิวเตอร หรือ อุปกรณ ที่ ใช ใน การ ปฏิบัติ งาน  เขา มา  

ปฏิบัติ งาน ภายใน หอง ปฏิบัติ การ เครือ ขาย คอมพิวเตอร  ตอง ลง บันทึก รายการ อุปกรณ ใน แบบ ฟอรม  

การ ขอ อนุญาต  เขา  -  ออก พื้นที่  ให ถูก ตอง ชัดเจน  และ ตอง ได รับ อนุญาต จาก เจา หนาที่ ที่ ได รับ มอบ          

หมาย จาก ผู บังคับ บัญชา   ดวย การ ลงนา มอ ยาง เปน ลาย ลักษณ อักษร   

5.10. กำหนด และ แบง แยก บริเวณ พื้นที่ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร ให ชัดเจน  โดย  

มี การ จัด ทำ แผนผัง แสดง ตำแหนง ของ พ้ืนที่ ใช งาน และ ประกาศ ให ผู เกี่ยวของ รับ ทราบ โดย ทั่ว กัน วา เปน 

พ้ืนท่ี ใช งาน เครือ ขาย ไร สาย   (Wireless   area)   
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6. แนว ปฎิบัติ การ ควบคุม หนวย งาน ภายนอก เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  (Third  Party  Access         

Control   Policy)     
6.1. ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย ตอง มี การ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ เขา ถึง ระบบ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ หลัก  หรือ อุปกรณ ที่ ใช ใน การ ประมวล ผล โดย หนวย งาน ภายนอก  และ กำหนด    

มาตรการ รองรับ หรือ แกไข ท่ี เหมาะ สม กอน ท่ี จะ อนุญาต ให เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได     

6.2. คณบดี  / ผู อา นวย การ  /  หัวหนา หนวย งาน ตอง มี การ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ เขา ถึง ระบบ      

เทคโนโลยี สารสนเทศ หลัก  หรือ อุปกรณ ที่ ใช ใน การ ประมวล ผล โดย หนวย งาน ภายนอก  และ กำหนด    

มาตรการ รองรับ หรือ แกไข ท่ี เหมาะ สม กอน ท่ี จะ อนุญาต ให เขา ถึง ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ คณะ 

/ หนวย งาน ได   

6.3. หนวย งาน ภายนอก ที่ ตองการ สิทธิ ใน การ เขา ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย จะ 

ตอง ทำ เรื่อง ขอ อนุญาต เปน ลาย ลักษณ อักษร  เพื่อ ขอ อนุมัติ จาก มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวย งาน ของ  

มหาวิทยาลัย  โดย จะ ตอง แจง ราย ช่ือ ผู ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย  ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร และ    

ระบบ สารสนเทศ ลวง หนา  มายัง มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวย งาน ดัง กลาว  กอน การ ดำเนิน งาน  ใน กรณี ที่      

มี การ เปลี่ยนแปลง ราย ช่ือ   หนวย งาน ภายนอก จะ ตอง แจง ลวง หนา กอน ทุก ครั้ง   

6.4. ใน การ เขา ปฏิบัติ งาน ภายใน หอง ปฏิบัติ การ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  หนวย งาน  

ภายนอก จะ ตอง บันทึก ราย ละเอียด ตาม เอกสาร แบบ ฟอรม ท่ี มหาวิทยาลัย จัด ไว ให โดย ตอง ระบุ เหตุผล 

ความ จำเปน ที่ ตอง เขา ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   ซึ่ง ตอง มี ราย ละเอียด อยาง นอย   ดังนี้   

6.4.1. เหตุผล ใน การ ขอ ใช   

6.4.2. ระยะ เวลา ใน การ ใช   

6.4.3. การ ตรวจ สอบ ความ ปลอดภัย ของ อุปกรณ ที่ เชื่อม ตอ เครือ ขาย   

6.4.4. การ ตรวจ สอบ   MAC   Address   ของ เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ เชื่อม ตอ   

6.4.5. การ กำหนดการ ปองกัน ใน เรื่อง การ เปด เผย ขอมูล   

6.5. หนวย งาน ภายนอก ที่ ทำงาน ให กับ มหาวิทยาลัย / คณะ / หนวย งาน ของ มหาวิทยาลัย  ไม วา จะ ทำงาน อยู  

ภายใน หรือ นอก สถาน ที่  จำเปน ตอง ลง นาม ใน สัญญา การ ไม เปด เผย ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย  โดย สัญญา    

ตอง จัด ทำให เสร็จ กอน ให สิทธิ ใน การ เขา สู ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   

6.6. เจาของ โครงการ ซึ่ง รับ ผิด ชอบ ตอ โครงการ ที่ มี การ เขา ถึง ขอมูล โดย หนวย งาน ภายนอก  ตอง กำหนดการ  

เขา ใช งาน เฉพาะ บุคคล ท่ี จำเปน เทานั้น และ ให หนวย งาน ภายนอก ลง นาม   ใน สัญญา ไม เปด เผย ขอมูล   

6.7. สำหรับ โครงการ ขนาด ใหญ  หนวย งาน ภายนอก ท่ี สามารถ เขา ถึง ขอมูล ที่ มี ความ สำคัญ  ของ    

มหาวิทยาลัย  ผู บริหาร / ผู ดูแล ระบบ ตอง ควบคุม การ ปฏิบัติ งาน นั้น  ๆ   ให มี ความ มั่นคง ปลอดภัย  ทั้ง  ๓             

ดาน  คือ  การ รักษา ความ ลับ  (Confidentially)  การ รักษา ความ ถูก ตอง ของ ขอมูล  (Integrity)  และ การ            

รักษา ความ พรอม ท่ี จะ ให บริการ   (Availability)   

6.8. มหาวิทยาลัย มี สิทธิ ใน การ ตรวจ สอบ ตาม สัญญา การ ใช งาน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  เพื่อ ให มั่นใจ วา  

สามารถ ควบคุม การ ใช งาน ได อยาง ท่ัว ถึง ตาม สัญญา นั้น   

6.9. หนวย งาน ภายนอก ตอง จัด ทำ แผนการ ดำเนิน งาน  คูมือ การ ปฏิบัติ งาน และ เอกสาร ที่ เกี่ยวของ  รวม ทั้ง    

มี การ ปรับปรุง ให ทัน สมัย อยู เสมอ เพื่อ ควบคุม หรือ ตรวจ สอบ การ ให บริการ ของ ผู ให บริการ ได อยาง เขม 

งวด   เพื่อ ให มั่นใจ ได วา เปน ไป ตาม ขอบเขต ท่ี ได กำหนด ไว   



37   

6.10. ทุก ครั้ง ท่ี จะ ทำการ แกไข คา  Config  ของ อุปกรณ ทุก ชนิด ภายใน หอง ปฏิบัติ การ เครือ ขาย    

คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  หนวย งาน ภายนอก จะ ตอง ทำการ สาร อง คา  Config  เดิม ไว กอน  รวม ทั้ง        

จัด ทำ บันทึก ราย ละเอียด การ แกไข ทุก ครั้ง  หาก การ แกไข มี ปญหา เกิด ขึ้น  ไม สามารถ ใช งาน ได ตาม    

ตองการ   จะ ตอง ทำการ เรียก ขอมูล ที่ ได ทำการ สำรอง ไว กลับ มา ให สามารถ ใช งาน ได ตาม สภาพ เดิม   

6.11. ทุก ครั้ง ท่ี มี การ แกไข หรือ เปล่ียนแปลง คา  Config  ระบบ งาน สารสนเทศ หรือ เปลี่ยนแปลง โครงสราง    

ฐาน ขอมูล  หนวย งาน ภายนอก จะ ตอง ทำการ สำรอง โปรแกรม / โมดูล  หรือ ฐาน ขอมูล เดิม ที่ มี การ แกไข       

รวม ท้ัง จัด ทำ บันทึก ราย ละเอียด การ แกไข ทุก ครั้ง  หาก การ แกไข มี ปญหา เกิด ขึ้น  ไม สามารถ ใช งาน ได    

ตาม ตองการ จะ ตอง ทำการ เรียก ขอมูล ท่ี ได ทา การ สำรอง ไว กลับ มา   ให สามารถ ใช งาน ได ตาม สภาพ เดิม   

6.12. ใน กรณี ที่ หนวย งาน ภายนอก จะ เขา มา ปฏิบัติ งาน ที่ หอง ปฏิบัติ การ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ 

มหาวิทยาลัย ใน วัน หยุด หรือ นอก เวลา ราชการ  จะ ตอง ขอ ความ เห็น ชอบ จาก ผูรับ ผิด ชอบ หรือ ผู ดูแล  

ระบบ ของ  มหาวิทยาลัย ลวง หนา กอน ทุก ครั้ง  และ การ ดำเนิน งาน ทุก ครั้ง จะ ตอง อยู ใน ความ ดูแล ของ    

ผูรับ ผิด ชอบ หรือ ผู ดูแล ระบบ ของ มหาวิทยาลัย   

6.13. หาก หนวย งาน ภายนอก จะ ทำการ เชื่อม ตอ จาก ภายนอก เขา มายัง ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ 

มหาวิทยาลัย จะ ตอง แจง ให ผูรับ ผิด ชอบ หรือ ผู ดูแล ระบบ ของ มหาวิทยาลัย ทราบ ลวง หนา กอน ทุก ครั้ง   

ซึ่ง จะ ตอง ระบุ วัน   เวลา   ระยะ เวลา ใน การ ทำงาน ให ชัดเจน   

6.14. ใน กรณี ที่ เจา หนาท่ี ของ หนวย งาน ภายนอก ประมาท  ทำให อุปกรณ และ ระบบ สารสนเทศ ของ  

มหาวิทยาลัย ได รับ ความ เสีย หาย หรือ สูญหาย  หนวย งาน ภายนอก นั้น  จะ ตอง รับ ผิด ชอบ ใน การ    

ซอมแซม แกไข หรือ เปล่ียน ใหม ให อยู ใน สภาพ ท่ี สามารถ ใช งาน ได ดัง เดิม   

  

7. แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล และ เครื่อง คอมพิวเตอร พกพา   

7.1. เครื่อง คอมพิวเตอร ที่ มหาวิทยาลัย อนุญาต ให ผู ใช ใช งาน เปน ทรัพยสิน ของ มหาวิทยาลัย  ดัง น้ัน ผู ใช จึง  

ควร ใช งาน เครื่อง คอมพิวเตอร อยาง มี ประสิทธิภาพ เพื่อ งาน ของ มหาวิทยาลัย     

7.2. โปรแกรม ที่ ได ถูก ติด ตั้ง ลง บน เครื่อง คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  ตอง เปน โปรแกรม ที่ มหาวิทยาลัย ได  

ซื้อ ลิข สิทธิ มา อยาง ถูก ตอง ตาม กฎหมาย  ดัง นั้น หาม ผู ใช คัด ลอก โปรแกรม ตางๆ  และ นำ ไป ติด ตั้ง บน    

เครื่อง คอมพิวเตอร สวน ตัว   หรือ แกไข   หรือ นำ ไป ให ผู อื่น ใช งาน โดย ผิด กฎหมาย     

7.3. ไม อนุญาต ให ผู ใช ทำการ ติด ตั้ง และ แกไข เปลี่ยนแปลง โปรแกรม ใน เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล  ของ  

มหาวิทยาลัย     

7.4. การ ตั้ง ชื่อ เครื่อง คอมพิวเตอร  (Computer  name)  สวน บุคคล  จะ ตอง กำหนด โดย เจา หนาที่  ของ          

มหาวิทยาลัย เทาน้ัน     

7.5. การ เคลื่อน ยาย  หรือ สง เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล ตรวจ ซอม จะ ตอง ดำเนิน การ โดย เจา หนาที่  ของ    

คณะ / หนวย งาน / มหาวิทยาลัย เทานั้น     

7.6. กอน การ ใช งาน สื่อ บันทึก พก พา ตางๆ   ควร มี การ ตรวจ สอบ เพื่อ หา ไวรัส โดย โปรแกรม ปองกัน ไวรัส     

7.7. ไม ควร เก็บ ขอมูล สำคัญ ของ มหาวิทยาลัย ไว บน เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล ที่ ทาน ใช งาน อยู     

7.8. ไม ควร สราง   Short-cut   หรือ ปุม กด งาย บน   Desktop   ที่ เชื่อม ตอ ไป ยัง ขอมูล สำคัญ ของ มหาวิทยาลัย   

7.9. ผู ใช มีหนา ท่ี และ รับ ผิด ชอบ ตอ การ ดูแล รักษา ความ ปลอดภัย ของ เครื่อง คอมพิวเตอร  โดย ควร ปฏิบัติ     

ดังน้ี     
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7.9.1. ไม ควร นำ อาหาร หรือ เครื่อง ดื่ม อยู ใกล บริเวณ เคร่ือง คอมพิวเตอร     

7.9.2. ไม ควร วาง สื่อ แม เหล็ก ไว ใกล หนา จอ เครื่อง คอมพิวเตอร หรือ   Disk   Drive   

7.10. ผู ใช งาน ตอง กำหนด ช่ือ ผู ใช งาน  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  ใน การ เขา ใช งาน ระบบ        

ปฏิบัติ การ     

7.11. ผู ใช งาน ไม ควร อนุญาต ให ผู อื่น ใช ชื่อ ผู ใช งาน  ( Username ) และ รหัส ผาน ( Password ) ของ ตน  ใน การ    

เขา ใช เครื่อง คอมพิวเตอร รวม กัน     

7.12. ใน ระหวาง เวลา พัก กลาง วัน และ หลัง เลิก งาน  ผู ใช งาน ควร  Logout  ออก จาก เครื่อง คอมพิวเตอร         

หรือ ล็อค หนา จอ ดวย โปรแกรม   Screen   Saver   เมื่อ ไมมี การ ใช งาน โดย ตั้ง เวลา ประมาณ   ๑๐   นาที     

7.13. มี การ กำหนด ระยะ เวลา การ เชื่อม ตอ ระบบ สารสนเทศ  เมื่อ ไมมี การ ใช งาน ใน ระยะ เวลา หนึ่ง ให ยุติ  

การ ใช งาน ระบบ สารสนเทศ นั้น   (Session   Time-out)   

7.14. ผู ใช งาน ตอง ทำการ  Update  ระบบ ปฏิบัติ การ  เว็บ บราวเซอร และ โปรแกรม ใช งาน ตาง  ๆ   อยาง          

สม่ำเสมอ  เพ่ือ ปด ชอง โหว  (Vulnerability)  ที่ เกิด ขึ้น จาก ซอฟตแวร เปนการ ปองกัน การ โจมตี จาก ภัย      

คุกคาม ตาง   ๆ      

7.15. ผู ใช งาน มีหนา ท่ี รับ ผิด ชอบ ใน การ ติด ตั้ง โปรแกรม ปองกัน ไวรัส  (Antivirus)  ให กับ เครื่อง    

คอมพิวเตอร   

7.16. ผู ใช งาน ควร ตรวจ สอบ หา ไวรัส จาก สื่อ ตาง  ๆ   ไดแก  Thumb  Drive  และ  Data  Storage  อื่น  ๆ                      

กอน นำ มา ใช งาน รวม กับ เครื่อง คอมพิวเตอร     

7.17. ผู ใช งาน ควร ตรวจ สอบ ไฟล ท่ี แนบ มา กับ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส หรือ ไฟล ที่ ดาวนโหลด มา จาก 

อินเตอรเน็ต ดวย โปรแกรม ปองกัน ไวรัส   กอน ใช งาน     

7.18. ผู ใช งาน ควร ตรวจ สอบ ขอมูล คอมพิวเตอร ใด ท่ี มี ชุด คำ สั่ง ไม พึง ประสงค รวม อยู ดวย  ซึ่ง มี ผล ทำให  

ขอมูล คอมพิวเตอร  หรือ ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ชุด คำ สั่ง อื่น เกิด ความ เสีย หาย  ถูก ทำลาย  ถูก แกไข         

เปลี่ยนแปลง   หรือ ปฏิบัติ งาน ไม ตรง ตาม คำ สั่ง ที่ กำหนด ไว   

7.19. ผู ใช งาน ตอง รับ ผิด ชอบ ใน การ สำรอง ขอมูล จาก เครื่อง คอมพิวเตอร ไว บน สื่อ บัน ทึก อื่นๆ  เชน  CD       

DVD   External   Hard   Disk   เปนตน   

7.20. ผู ใช งาน มีหนา ท่ี เก็บ รักษา สื่อ ขอมูล สำรอง  (Backup  Media)  ไว ใน สถาน ที่ ที่ เหมาะ สม  ไม เสี่ยง ตอ        

การ รั่ว ไหล ของ ขอมูล และ ทดสอบ การ กู คืน ขอมูล ที่ สำรอง ไว อยาง สม่ำเสมอ     

7.21. ผู ใช งาน ควร ประเมิน ความ เสี่ยง วา ขอมูล ท่ี เก็บ ไว บน  Hard  Disk  ไม ควร จะ เปน ขอมูล สำคัญ      

เก่ียวของ กับ การ ทำงาน  เพราะ หาก  Hard  Disk  เสีย ไป  ก็ ไม กระทบ ตอ การ ดำเนิน การ ของ          

มหาวิทยาลัย   

  

สวน ที่   ๗   

การ ใช งาน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล   

(Firewall   Policy)   

  

1. วัตถุประสงค   



39   

เพ่ือ ให ผู ใช งาน ท่ี อยู ภายใน มหาวิทยาลัย  สามารถ ใช บริการ เครือ ขาย ภายใน ได เต็ม ประสิทธิภาพ และ ใช  

บริการ เครือ ขาย ภายนอก ได อยาง ปลอดภัย     

  

2. แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล   

1. ผู ดูแล ระบบ ตอง เฝา ระวัง และ บริหาร จัดการ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล   

2. ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด ให มี ระบบ ตรวจ สอบ ตัว ตน จริง  และ สิทธิ การ เขา ใช งาน ของ ผู ใช งาน  (Identification       

and  Authentication)  กอน เขา สู ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล ที่ รัดกุม เพียง    

พอ     

3. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด คา  (Configuration)  เพื่อ กลั่น กรอง ขอมูล ท่ีมา ทาง เว็บไซต ให มี ความ ปลอดภัย ตอ    

ระบบ สารสนเทศ และ เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  ปองกัน ผู บุกรุก  ไวรัส  รวม ทั้ง  malicious           

code  ตาง  ๆ   มิ ให เขา ถึง  (Access  Risk)  หรือ สราง ความ เสีย หาย  (Availability  Risk)  แก ขอมูล หรือ การ                  

ทำงาน ของ ระบบ คอมพิวเตอร   

4. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ข้ัน ตอน หรือ วิธี ปฏิบัติ  ใน การ ตรวจ สอบ การ รักษา ความ ปลอดภัย ระบบ เครือ ขาย  

คอมพิวเตอร ไฟรวอลล  และ ใน กรณี ท่ี พบ วา มี การ ใช งาน หรือ เปลี่ยนแปลง คา เงื่อนไข ใน ลักษณะ ที่ ผิด ปกติ  

ตอง ดำเนิน การ แกไข   รวม ทั้ง มี การ รายงาน ผู บังคับ บัญชา โดย ทันที   

5. การ เปด ใช บริการ  (Service)  ตอง ได รับ อนุญาต จาก ผู อำนวย การ  ท้ังนี้  หาก บริการ ที่ จำเปน ตอง ใช มี ความ        

เสี่ยง ตอ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย   ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด มาตรการ ปองกัน เพิ่ม เติม   

6. ผู ดูแล ระบบ ตอง เปด ใช งาน ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล ตลอด เวลา   

7. ผู ดูแล ระบบ ตอง ออก จาก ระบบ งาน  (Log  Out)  ของ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร      

ไฟรวอลล ใน ชวง เวลา ที่ มิได อยู ปฏิบัติ งาน ท่ี หนา เครื่อง คอมพิวเตอร   

8. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด ให มี การ ควบคุม การ ใช งาน ของ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร 

ไฟรวอลล   โดย การ จัด ให มี บัญชี ผู ใช งาน   

9. ผู ดูแล ระบบ การ ใช งาน ตอง บันทึก ช่ือ ผู ใช งาน  (Username)  และ รหัส ผาน  (Password)  เพื่อ เปนการ ตรวจ        

สอบ ผู ใช งาน กอน เขา ใช งาน ระบบ  (Authentication)  และ ควบคุม บุคคล ที่ ไม เกี่ยวของ มิ ให เขา ถึง  ลวง รู         

(Access  Risk)  หรือ แกไข  เปล่ียนแปลง  (Integrity  Risk)  ขอมูล หรือ การ ทำงาน ของ ระบบ รักษา ความ            

ปลอดภัย เครือ ขาย คอมพิวเตอร ไฟรวอลล ใน สวน ที่ มิได มี อำนาจ หนาท่ี เกี่ยวของ   

10. ผู บังคับ บัญชา ตอง กำหนด บุคคล รับ ผิด ชอบ ใน การ กำหนด  แกไข  หรือ เปลี่ยนแปลง คา เงื่อนไข  ตาง  ๆ   อยาง          

ชัดเจน   

11. ผู ขอ ใช งาน ตอง ยอมรับ และ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย ดาน ความ ปลอดภัย อยาง เครงครัด   

12. วัตถุประสงค ใน การ ขอ ใช งาน จะ ตอง ไม ขัด ตอ นโยบาย  ประกาศ  ระเบียบ ตาง  ๆ   ของ มหาวิทยาลัย และ ตอ        

กฎหมาย ท่ี เก่ียวของ   

13. ผู ขอ ใช งาน พอรต พิเศษ   ตอง ขอ อนุญาต เปน ลาย ลักษณ อักษร   ตอ ผู อำนวย การ   โดย ระบุ ขอมูล ดังนี้   

13.1. หมายเลข   Port   ที่ ตองการ ขอ ให เปด   

13.2. หมายเลข   IP   Address   ของ ปลาย ทาง ท่ี ตองการ ติดตอ สื่อสาร   

13.3. วัตถุประสงค   หรือ ช่ือ แอพ พลิ เคช่ั นที่ ตองการ ใช งาน ผาน   Port   นั้น   ๆ    

13.4. วัน ท่ี เริ่ม ใช และ วัน ท่ี ส้ิน สุด การ ขอ ใช   
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14. ใน การ ขอ ใช งาน หาก พบ วาการ ขัด ตอ นโยบาย  ประกาศ  ระเบียบ ของ มหาวิทยาลัย หรือ กฎหมาย  หรือ อาจ      

ทำให เกิด ชอง โหว ดาน ความ ปลอดภัย ตอ ระบบ สารสนเทศ   จะ ไม อนุญาต ให ใช งาน   

15. ภาย หลัง การ อนุญาต ให ใช งาน หาก พบ วา มี การ ใช งาน ท่ี ขัด ตอ นโยบาย ประกาศ ระเบียบ  ของ มหาวิทยาลัย     

หรือ กฎหมาย  หรือ อาจ จะ ทำให เกิด ชอง โหว ดาน ความ ปลอดภัย ตอ ระบบ สารสนเทศ  หรือ ทำให เกิด ความ    

เสีย หาย ตอ ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   จะ ยกเลิก การ ให บริการ ทันที   

  

สวน ที่   ๘   

แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน อินเตอรเน็ต   

(Internet   Policy)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ ให ผู ใช งาน รับ ทราบ กฎ เกณฑ  แนวทาง ปฏิบัติ ใน การ ใช งาน อินเทอรเน็ต อยาง ปลอดภัย  และ เปนการ    

ปองกัน ไม ให ละเมิด พระ ราช บัญญัติ วา ดวย การก ระ ทำ ผิด เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร  ไดแก  การ สง ขอมูล  ขอความ คำ      

ส่ัง  ชุด คำ สั่ง  หรือ สิ่ง อื่น ใด ที่ อยู ใน ระบบ คอมพิวเตอร แก บุคคล อื่น อัน เปนการ รบกวน การ ใช ระบบ คอมพิวเตอร    

ของ บุคคล อ่ืน โดย ปกติ สุข  ทำให ระบบ คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  ถูก ระงับ  ชะลอ ขัด ขวาง หรือ ถูก รบกวน จน      

ไม สามารถ ทำงาน ตาม ปกติ ได   

  

๒ .    แนว ปฏิบัติ ใน การ ใช งาน อินเทอรเน็ต   

1. ผู ใช งาน ตอง ใช ทรัพยากร เครือ ขาย เพื่อ การ ศึกษา และ การ ปฏิบัติ งาน   เทานั้น   

2. ผู ใช งาน ตอง รับ ผิด ชอบ ตอ ขอมูล ของ ตนเอง  ไม วา จะ เก็บ ไว ใน เครื่อง คอมพิวเตอร สวน บุคคล  เครื่อง    

คอมพิวเตอร แม ขาย   (Server)   หรือ การ สง ขอมูล ผาน เครือ ขาย คอมพิวเตอร   

3. ผู ใช งาน ตอง ไม ให ผู อื่น ใช งาน ผาน รหัส ผู ใช งาน   (User   Account)   ของ ตน โดย เด็ด ขาด     

4. ผู ใช งาน ตอง ไม ใช งาน   เพื่อ การก ระ ทำการ ดัง ตอ ไป นี้   

4.1. เพ่ือ การก ระ ทำ ผิด กฎหมาย  หรือ เพ่ือ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย แก สถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระ มหา กษัตริย         

มหาวิทยาลัย   หนวย งาน อื่น   และ บุคคล อื่น   

4.2. เพ่ือ การก ระ ทำ ท่ี ขัด ตอ ความ สงบ เรียบรอย หรือ ศีล ธรรม อัน ดี ของ ประชาชน   

4.3. เพ่ือ การ เปด เผย ขอมูล ท่ี เปน ความ ลับ ซึ่ง ได มา จาก การ ปฏิบัติ งาน   

4.4. เพ่ือ กระทำ การ อัน มี ลักษณะ เปนการ ละเมิด ทรัพยสิน ทาง ปญญา   

4.5. เพ่ือ ให ทราบ ขอมูล ขาวสาร ของ บุคคล อื่น โดย ไม ได รับ อนุญาต จาก ผู เปน เจาของ  หรือ ผู ที่ มี สิทธิ ใน ขอมูล  

ดัง กลาว   

4.6. เพ่ือ การ รับ หรือ สง ขอมูล ซึ่ง กอ หรือ อาจ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย ให แก มหาวิทยาลัย   

4.7. เพ่ือ ขัด ขวาง การ ใช งาน เครือ ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย  หรือ ของ ผู ใช งาน อื่น  หรือ เพื่อ ให เครือ    

ขาย คอมพิวเตอร ของ มหาวิทยาลัย   ไม สามารถ ใช งาน ได ตาม ปกติ   

4.8. เพ่ือ แสดง ความ คิด เห็น สวน บุคคล ใน เรื่อง ท่ี เกี่ยวของ กับ การ ดำเนิน งาน ของ มหาวิทยาลัย ไป ยัง ที่ อยู ของ 

เว็บ  (website)  ใด  ๆ   ใน ลักษณะ ที่ กอ หรือ อาจ กอ ให เกิด ความ เขาใจ ที่ คลาด เคลื่อน ไป จาก ความ เปน        

จริง   
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4.9. เพ่ือ การ อื่น ใด ท่ี อาจ ขัด ตอ ผล ประโยชน หรือ อาจ กอ ให เกิด ความ ขัด แยง หรือ ความ เสีย หาย ของ 

มหาวิทยาลัย   

5. ผู ใช งาน ตอง ปฏิบัติ ตาม นโยบาย และ แนวทาง การ ใช ระบบ เครือ ขาย ที่ มหาวิทยาลัย กำหนด   

  

สวน ที่   ๙   

แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

(Use   of   Electronic   Mail)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ กำหนด มาตรการ การ ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ผาน ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย     

  

2. แนว ปฏิบัติ การ ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

ผู ดูแล ระบบ   

1. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง ระบบ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ของ มหาวิทยาลัย  ให เหมาะ  

สม กับ การ เขา ใช บริการ ของ ผู ใช งาน ระบบ และ หนาท่ี ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ใช งาน  รวม ทั้ง มี การ  

ทบทวน สิทธิ การ เขา ใช งาน อยาง สม่ำเสมอ   ไดแก   การ ลา ออก   เปนตน   

2. ผู ดูแล ระบบ ตอง กำหนด สิทธิ บัญชี ราย ชื่อ ผู ใช งาน ราย ใหม และ รหัส ผาน  สำหรับ การ ใช งาน ครั้ง แรก     

เพื่อ ใช ใน การ ตรวจ สอบ ตัว ตน จริง ของ ผู ใช งาน ระบบ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ของ มหาวิทยาลัย   

  

ผู ใช งาน   

1. ผู ใช งาน ไม ควร ตั้ง คา การ ใช โปรแกรม ชวย จำ รหัส ผาน สวน บุคคล อัตโนมัติ  (save  password)  ของ      

ระบบ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

2. ผู ใช งาน ตอง ระมัดระวัง ใน การ ใช จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  เพื่อ ไม ให เกิด ความ เสีย หาย ตอม หา  

วิทยาลัย หรือ ละเมิด สิทธิ  สราง ความ รำคาญ ตอ ผู อื่น  หรือ ผิด กฎหมาย  หรือ ละเมิด ศีล ธรรม และ ไม      

แสวงหา ประโยชน  หรือ อนุญาต ให ผู อื่น แสวงหา ผล ประโยชน ใน เชิง ธุรกิจ จาก การ ใช จดหมาย  

อิเล็กทรอนิกส ผาน ระบบ เครือ ขาย ของ มหาวิทยาลัย   

3. ผู ใช งาน ตอง ไม ใช ท่ี อยู จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  (e-mail  address)  ของ ผู อื่น เพื่อ อาน  รับ สง           

ขอความ  ยกเวน แต จะ ได รับ การ ยินยอม จาก เจาของ ผู ใช งาน และ ให ถือวา เจาของ จดหมาย  

อิเล็กทรอนิกส เปน ผูรับ ผิด ชอบ ตอ การ ใช งาน ตาง   ๆ    ใน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ของ ตน   

4. หลัง จาก การ ใช งาน ระบบ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เสร็จ ส้ิน  ผู ใช งาน ตอง ทำการ  Logout  ออก จาก      

ระบบ ทุก ครั้ง   เพื่อ ปองกัน บุคคล อื่น เขา ใช งาน จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

5. ผู ใช งาน ตอง ทำการ ตรวจ สอบ เอกสาร แนบ จาก จดหมาย อิเล็กทรอนิกส กอน ทำการ เปด  เพื่อ ทำการ  

ตรวจ สอบ ไฟล โดย ใช โปรแกรม ปองกัน ไวรัส  เปนการ ปองกัน ใน การ เปด ไฟล ที่ เปน  Executable       

file   ไดแก   .exe   .com   เปนตน   

6. ผู ใช งาน ไม ควร เปด หรือ สง ตอ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส หรือ ขอความ ที่ ได รับ จาก ผู สง ที่ ไมรู จัก   
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7. ผู ใช งาน ตอง ไม ใช ขอความ ท่ี ไม สุภาพ หรือ รับ สง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ที่ ไม เหมาะ สม  อัน อาจ ทำให  

เสีย ชื่อ เสียง ของ มหาวิทยาลัย  ทำให เกิด ความ แตกแยก ระหวาง มหาวิทยาลัย ผาน ทาง จดหมาย  

อิเล็กทรอนิกส   

8. ใน กรณี ท่ี ตองการ สง ขอมูล ท่ี เปน ความ ลับ  ผู ใช งาน ตอง ไม ระบุ ความ สำคัญ ของ ขอมูล ลง ใน หัวขอ  

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส   

9. ผู ใช งาน ควร ตรวจ สอบ ตู เก็บ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ของ ตนเอง อยาง สม่ำเสมอ   

10. ผู ใช งาน ตอง ไม ทำการ เปล่ียนแปลง  หรือ แกไข ขอความ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ตนฉบับ ที่ ได รับ มา  

และ ตองการ สง ตอ ไป  หาก จดหมาย อิเล็กทรอนิกส นั้น ถูก สง ถึง ผูรับ เปนการ สวน ตัว ตอง ขอ อนุญาต     

ผู สง กอน ท่ี จะ สง ตอ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส นั้น ไป  จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ที่ มี ขอมูล สวน บุคคล ตอง  

ได รับ การ เขา รหัส ลับ อยาง ปลอดภัย   (Encryption)   

11. ผู ใช งาน ตอง ใส ช่ือ หัวขอ เรื่อง ใน  Subject  ของ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  เพื่อ แสดง ถึง เรื่อง ของ      

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ท่ี ตองการ หารือ หรือ แจง ให ทราบ   

12. ผู ใช งาน ตอง ไม สง ตอ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ลูกโซ หรือ สแปม จดหมาย อิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ ไม  

สมควร ทำ บน เครือ ขาย อินเทอรเน็ต  หาก ได รับ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ลูกโซ หรือ สแปม จดหมาย  

อิเล็กทรอนิกส  และ มี ขอความ ขอ ให สง ตอ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส น้ัน ให ติดตอ หรือ แจง ผู ดูแล ระบบ  

โดย ทันที   

13. ผู ใช งาน ตอง ไม สง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ท่ี เกี่ยว กับ การ ลวง ละเมิด หรือ ขมขู  หรือ มี เนื้อหา ขอความ  

ท่ี ขัด ตอ กฎหมาย และ ศีล ธรรม  และ ใช จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เปน เครื่อง มือ ใน การก ระ จาย ขาวสาร     

เวน แต เปนการ ประกาศ ที่ เหมาะ สม   

14. ผู ใช งาน ตอง ทำตา มน โย บาย อยาง เครงครัด  และ แจง ผู ดูแล ระบบ เมื่อ พบ การ ใช จดหมาย  

อิเล็กทรอนิกส ท่ี ไม ถูก ตอง   

15. ผู ใช งาน จะ ตอง ใช ชื่อ ผู สง  (Sender)  ท่ี เปน จริง  ตาม ที่ มี บัญชี ราย ชื่อ อยู จริง  เพื่อ ให สามารถ อางอิง        

ใน กรณี ท่ี มี ปญหา เกิด ขึ้น   

16. ผู ใช งาน มีหนา ที่ จะ ตอง รักษา ช่ือ ผู ใช งาน  และ รหัส ผาน เปน ความ ลับ  ไม ให ร่ัว ไหล ไป ถึง บุคคล ที่ ไม    

เก่ียวของ   

17. จดหมาย ของ ผู ใช งาน  ถือ เปน ขอมูล สวน บุคคล  ผู ดูแล ระบบ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ไม สามารถ จะ    

ทำการ เก็บ  กู  หรือ  ดึง ขอมูล สวน ตัว ขึ้น มา ได  ดัง นั้น ผู ใช งาน จะ ตอง ดูแล รักษา ขอมูล ดัง กลาว อยาง        

ระมัดระวัง  โดย เฉพาะ การ ลบ จดหมาย ท่ี ไม ตองการ  รวม ทั้ง จะ ตอง ดูแล รักษา ไม ให ขนาด ของ    

จดหมาย ท่ี จัด เก็บ เกิน กวา จำนวน พื้นที่ ท่ี ได รับ อนุญาต   

18. ผู ใช งาน ตอง มี ความ รับ ผิด ชอบ  และ ระมัดระวัง ใน การ ใช บริการ ตาม สมควร  ไม ให ลวง ละเมิด บุคคล    

อ่ืน  รวม ถึง ศีล ธรรม  หรือ กฎหมาย ใด  ๆ   อัน เปน ผล ให เกิด ความ ไม สงบ เรียบรอย ใน มหาวิทยาลัย        

และ สังคม   

  

สวน ที่   ๑๐   

การ จัด เก็บ ขอมูล การ จราจร ทาง คอมพิวเตอร   (log)   

  



43   

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ เปนการ เก็บ ขอมูล การ จราจร ทาง คอมพิวเตอร  (log)  ให เปน ไป ตามพ ระ ราช บัญญัติ วา ดวย การก ระ    

ทำความ ผิด เก่ียว กับ คอมพิวเตอร   พ . ศ .   ๒๕๕๐     

  

2. แนว ปฏิบัติ ใน การ จัด เก็บ ขอมูล การ จราจร ทาง คอมพิวเตอร   

2.1. ผู ดูแล ระบบ  ตอง จัด เก็บ ขอมูล การ จราจร ทาง คอมพิวเตอร  (log)  ไว ใน สื่อ เก็บ ขอมูล ที่ สามารถ รักษา      

ความ ครบ ถวน  ถูก ตอง  แทจริง  ระบุ ตัว บุคคล ท่ี เขา ถึง ส่ือ ดัง กลาว ได  และ ขอมูล ที่ ใช ใน การ จัด เก็บ ตอง        

กำหนด ข้ัน ตอน ความ ลับ ใน การ เขา ถึง   

2.2. หาม มิ ให มี การ แกไข   ดัดแปลง ขอมูล การ จราจร ทาง คอมพิวเตอร   (log)   ที่ เก็บ รักษา ไว     

2.3. กำหนด ให มี การ บันทึก การ ทำงาน ของ ผู ใช งาน  (application  logs)  และ บันทึก ราย ละเอียด ของ ระบบ      

ปองกัน การ บุกรุก  ไดแก  บันทึก การ เขา - ออก ระบบ  บันทึก การ พยายาม เขา สู ระบบ  เปนตน  เพื่อ          

ประโยชน ใช ใน การ ตรวจ สอบ และ เก็บ บันทึก ไว อยาง นอย  ๙๐  วัน  ตาม ที่ กำหนด ไว ใน พระ ราช บัญญัติ      

วา ดวย การก ระ ทำความ ผิด เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร   พ . ศ .   ๒๕๕๐   

2.4. ตอง มี วิธี การ ปองกัน การ แกไข เปล่ียนแปลง ขอมูล ตาง  ๆ   และ กำหนด สิทธิ การ เขา ถึง ขอมูล ตาม ที่    

กำหนด ไว ใน พระ ราช บัญญัติ วา ดวย การก ระ ทำความ ผิด เกี่ยว กับ คอมพิวเตอร   พ . ศ .   ๒๕๕๐   

  

  

สวน ที่   ๑๑   

นโยบาย การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ   

(Information   Security   Audit   and   Assessment   Policy)   

  

1. วัตถุประสงค   

การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ นั้น มี วัตถุประสงค  เพื่อ ให มั่นใจ วา มาตรฐาน ตางๆ     

ดาน ความ ปลอดภัย สารสนเทศ มี การ ปฏิบัติ ตาม อยาง มี ประสิทธิภาพ  ใน ทาง ปฏิบัติ มหาวิทยาลัย จำเปน ตอง มี  

การ ตรวจ สอบ อยาง สม่ำเสมอ   ทั้ง ทาง ดาน กระบวนการ ทำงาน รวม ถึง ดาน เทคนิค   

  

2. แนวทาง ปฏิบัติ ใน การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ   

2.1.  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   โดย มี วิธี การ ปฏิบัติ   ดังน้ี   

2.1.1.  มี การ อนุมัติ ให ดำเนิน การ ประเมิน ความ เสี่ยง ดาน สารสนเทศ   

2.1.2.  มี การ วางแผน สำหรับ การ ตรวจ สอบ ระบบ บริหาร จัดการ ความ มั่นคง ปลอดภัย   

2.1.3.  มี การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ของ ระบบ ให บริการ   

2.1.4.  มี การ ตรวจ ประเมิน ระบบ สารสนเทศ  (Information  System  Audit  Considerations)  อยาง            

นอย ปละ  ๑  ครั้ง  เพื่อ ให ม่ันใจ ได วาการ ตรวจ ประเมิน มี ประสิทธิภาพ และ ผล การ ตรวจ สอบ เปน ที่      

นา เชื่อ ถือ ได   
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2.2.  การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง จะ ตอง ดำเนิน การ โดย ผู ตรวจ สอบ ระบบ สารสนเทศ ของ  

มหาวิทยาลัย  (Internal  IT  Auditor)  เพื่อ ให ทราบ ถึง ระดับ ความ เสี่ยง และ ระดับ ความ มั่นคง ปลอดภัย        

สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   โดย มี วิธี การ ปฏิบัติ   ดังนี้   

2.2.1.  กำหนด ให หนวย ตรวจ สอบ ภายใน ของ มหาวิทยาลัย  เปน ผู ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง    

ระบบ สารสนเทศ   และ ให ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง   

2.2.2.  มี ขอ ตกลง รวม กัน สำหรับ ขอบเขต การ ตรวจ สอบ   ระหวาง ผู ตรวจ สอบ กับ ผูรับ การ ตรวจ   

2.2.3.  มี ขอ จำกัด ให ผู ตรวจ สอบ สามารถ เขา ถึง ขอมูล ที่ จำเปน ตอง ตรวจ สอบ ได  ใน ลักษณะ ที่ อาน ได    

เพียง อยาง เดียว   

2.2.4.  มี วิธี การ ท่ี ปลอดภัย สำหรับ การ อนุญาต ให ผู ตรวจ สามารถ เขา ถึง ขอมูล  ชนิด ที่ สามารถ เขียน หรือ    

บันทึก ขอมูล ได   

2.2.5.  มี การ สราง สำเนา ขอมูล เพื่อ ให ผู ตรวจ สอบ ทำงาน บน ขอมูล สำเนา   

2.2.6.  มี การ ทำลาย   หรือ ลบ ขอมูล ท่ี ทำ สำเนา ท้ิง โดย ทันที ท่ี ตรวจ สอบ เสร็จ   

2.2.7.  มี วิธี การ แบบ ปลอดภัย สำหรับ จัด เก็บ หลัก ฐาน ขอมูล ท่ี ใช อางอิง ใน การ ตรวจ   

2.2.8.  มี การ กำหนด หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ตรวจ สอบ และ ขั้น ตอน ปฏิบัติ สำหรับ การ ตรวจ สอบ   

2.2.9.  มี การ กำหนด เจา หนาที่ ท่ี ทำ หนาที่ เปน ผู ตรวจ สอบ ให เปน เอกเทศ  จาก กิจกรรม หรือ ระบบ    

เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี จะ ดำเนิน การ ตรวจ สอบ  ( ผู ตรวจ สอบ จะ ตอง ไม ตรวจ สอบ กิจกรรม หรือ  

ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ี ตน ดูแล   หรือ รับ ผิด ชอบ )   

2.3.   มี แนวทาง ใน ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง ที่ ตอง คำนึง ถึง   อยาง นอย ดังน้ี   

2.3.1.  มี การ ทบทวน กระบวนการ บริหาร จัดการ ความ เสี่ยง   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง   

2.3.2.  มี การ ทบทวน นโยบาย และ แนว ปฏิบัติ ใน การ รักษา ความ ม่ันคง ปลอดภัย ดาน สารสนเทศ อยาง  

นอย ปละ   ๑   คร้ัง   

2.3.3.  มี การ ตรวจ สอบ และ ประเมิน ความ เสี่ยง และ ให จัด ทำ รายงาน พรอม ขอ เสนอ แนะ  ให ผู บริหาร    

พิจารณา ระดับ ความ เสี่ยง ท่ี เปน อยู และ กำหนด แนวทาง การ ปรับปรุง  และ แจง ให หนวย งาน  

ภายใน ที่ เก่ียวของ ทราบ   เพ่ือ นำ ไป ปฏิบัติ   

2.4.   มี มาตรการ ใน การ ตรวจ ประเมิน ระบบ สารสนเทศ   อยาง นอย ดังนี้   

2.4.1.  ควร กำหนด ให ผู ตรวจ สอบ สามารถ เขา ถึง ขอมูล ท่ี จำเปน ตอง ตรวจ สอบ ได แบบ อาน ได อยาง เดียว   

2.4.2.  ใน กรณี ท่ี จำเปน ตอง เขา ถึง ขอมูล ใน แบ บอื่นๆ  ให สราง สำเนา สำหรับ ขอมูล นั้น  เพื่อ ให ผู ตรวจ      

สอบ ใช งาน  รวม ท้ัง ควร ทำลาย หรือ ลบ โดย ทันที ท่ี ตรวจ สอบ เสร็จ  หรือ ตอง จัด เก็บ ไว โดย มี การ    

ปองกัน เปน อยาง ดี   

2.4.3.  ควร กำหนด ให มี การ ระบุ และ จัดสรร ทรัพยากร ท่ี จำเปน ตอง ใช ใน การ ตรวจ สอบ ระบบ บริหาร  

จัดการ ความ มั่นคง ปลอดภัย   

2.4.4.  ควร กำหนด ให มี การ เฝา ระวัง การ เขา ถึง ระบบ โดย ผู ตรวจ สอบ  รวม ทั้ง  บันทึก ขอมูล  Log  แสดง          

การ เขา ถึง น้ัน   ซึ่ง รวม ถึง วัน และ เวลา ที่ เขา ถึง ระบบ งาน ท่ี สำคัญๆ   

2.4.5.  ใน กรณี ท่ี มี เคร่ือง มือ สำหรับ การ ตรวจ ประเมิน ระบบ สารสนเทศ  ควร กำหนด ให แยก การ ติด ตั้ง    

เครื่อง มือ ท่ี ใช ใน การ ตรวจ สอบ  ออก จาก ระบบ ให บริการ จริง หรือ ระบบ ที่ ใช ใน การ พัฒนา  และ มี    

การ จัด เก็บ ปองกัน เครื่อง มือ นั้น จาก การ เขา ถึง โดย ไม ได รับ อนุญาต   
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2.5.   รายการ ท่ี สอบ ทาน   

2.5.1.  การ ปองกัน การ บุกรุก ระบบ   

2.5.2.  การ สำรอง ขอมูล   

2.5.3.  การ ควบคุม การ เขา หอง ควบคุม ระบบ เครือ ขาย   

2.5.4.  การ ควบคุม ผู เขา - ออก อาคาร   

2.5.5.  การ ซอม รับ สถานการณ ฉุกเฉิน   

2.5.6.  สอบ ทาน การ เขา ถึง ระบบ สารสนเทศ   

2.5.7.  สอบ ทาน การ กำหนดการ ใช งาน ตาม ภารกิจ   

2.6.   การ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติ ตาม ดาน เทคนิค   

2.6.1.  ผู บริหาร ตอง กำกับ ดูแล เพื่อ ให มั่นใจ วา  เจา หนาที่ ทราบ ถึง ความ รับ ผิด ชอบ ดาน การ รักษา ความ    

ปลอดภัย สารสนเทศ และ ได มี การ ปฏิบัติ ใน ทาง ที่ เหมาะ สม  ซึ่ง อาจ รวม ถึง การ จัด ให มี มาตรการ ใน  

การ วัดผล การ ปฏิบัติ งาน ของ เจา หนาที่  จาก การ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน ความ ปลอดภัย ของ  

สารสนเทศ   

2.6.2.  มหาวิทยาลัย ตอง สอบ ทาน และ ตรวจ สอบ การ ควบคุม ทาง ดาน เทคนิค ของ ระบบ สารสนเทศ  เพื่อ    

ตรวจ สอบ วา มี ความ เพียง พอ และ เหมาะ สม หรือ ไม   รวม ท้ัง การ ปฏิบัติ ตาม การ ควบคุม เหลา นั้น   

2.6.3.  ใน ระบบ สารสนเทศ โดย เฉพาะ ระบบ ท่ี สำคัญ และ มี ความ เสี่ยง สูง  ตอง มี การ ทดสอบ ระดับ    

มาตรฐาน ความ ปลอดภัย ของ ระบบ สารสนเทศ อยาง สม่ำเสมอ  ไดแก  การ ทดสอบ การ เจาะ ระบบ       

เปนตน  เพื่อ ตรวจ สอบ ถึง จุด เปราะ บาง ของ ระบบ และ ประสิทธิผล ของ การ ควบคุม ดาน ความ  

ปลอดภัย   

2.6.4.  เครื่อง มือ ที่ ใช ใน การ ตรวจ สอบ ระบบ คอมพิวเตอร ท้ังหมด รวม ถึง ซอฟตแวร  ระบบ งาน และ    

เอกสาร  ท่ี จำเปน สำหรับ งาน ตรวจ สอบ ระบบ คอมพิวเตอร  ตอง ได รับ การ ปกปอง  จาก การ      

ลักลอบ ใช งาน หรือ ใช ใน ทาง ท่ี ผิด วัตถุประสงค  และ การ ควบคุม จำกัด การ เขา ใช งาน ให เฉพาะ  

หนวย งาน ท่ี เก่ียวของ กับ การ ตรวจ สอบ เทานั้น   

  

สวน ที่   ๑๒   

นโยบาย การ สำรอง และ กู คืน ขอมูล   

(Backup   and   Recovery   Policy)   

  

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือ ให ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย สามารถ ให บริการ ได อยาง ตอ เนื่อง  และ เพื่อ มาตรฐาน ใน การ  

ปฏิบัติ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ดูแล ระบบ  โดย ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย เปน  

สำคัญ   

  

2. การ สำรอง ขอมูล และ ระบบ คอมพิวเตอร   

ผู ดูแล ระบบ หรือ คณะ ทำงาน ท่ี เกี่ยวของ   จะ ตอง ระบุ แนว ปฏิบัติ สำหรับ การ จัด ทำ ระบบ สำรอง ขอมูล ที่ 

ชัดเจน เพ่ือ ให ระบบ สารสนเทศ อยู ใน สภาพ พรอม ใช อยู เสมอ   โดย มี วิธี การ ปฏิบัติ ดังนี้   
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2.1. กำหนด หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ เจา หนาที่  ซึ่ง ดูแล รับ ผิด ชอบ ระบบ สารสนเทศ และ ระบบ สำรอง  

ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย   

2.2. ผู ดูแล ระบบ  ตอง จัด ให มี การ สำรอง และ ทดสอบ ขอมูล ท่ี สำรอง เก็บ ไว อยาง สม่ำเสมอ  และ ให เปน ไป    

ตาม นโยบาย การ จัด ทำ ระบบ สำรอง ขอมูล และ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย   

2.3. ทำการ พิจารณา คัด เลือก ระบบ สารสนเทศ ท่ี จำเปน ตอง จัด ทำ ระบบ สำรอง ให อยู ใน สภาพ พรอม ใช ตาม 

ลำดับ ความ สำคัญ   

2.4. ระบบ ที่ จะ ทำการ สำรอง ขอมูล ตอง เปน ระบบ ท่ี มี ความ สำคัญ ตอ ภารกิจ ของ มหาวิทยาลัย   

2.5. มี การ กำหนด ประเภท ของ ขอมูล ท่ี ตอง ทำ สำรอง เก็บ ไว   และ ความถี่ ใน การ สำรอง   

2.6. จัด ทำ แผนการ สำรอง ท่ี เหมาะ สม กับ ความ สำคัญ ของ แตละ ระบบ สารสนเทศ   

2.7. ดำเนิน การ ตาม กระบวนการ สำรอง ขอมูล   สำหรับ แตละ ระบบ สารสนเทศ โดย เครงครัด   

2.8. มี การ ปองกัน ทาง กายภาพ อยาง เพียง พอ ตอ สถาน ที่ สำรอง   ที่ ใช จัด เก็บ ขอมูล   

2.9. การ จัด ทำ บันทึก การ สำรอง ขอมูล  (Operation  logs)  ผู ดูแล ระบบ ตอง ทำ บันทึก ราย ละเอียด การ      

สำรอง ขอมูล   ไดแก   เวลา เริ่ม ตน และ ส้ิน สุด   ชื่อ ผู สำรอง ขอมูล   ชนิด ของ ขอมูล ที่ บันทึก   

2.10. มี ข้ัน ตอน ปฏิบัติ ใน การ สำรอง ขอมูล และ กู คืน ขอมูล  แยก ตาม ระบบ สารสนเทศ แตละ ระบบ อยาง ถูก  

ตอง ท้ัง ระบบ ซอฟตแวร และ ขอมูล ใน ระบบ สารสนเทศ   

2.11. การ รายงาน ขอ ผิด พลาด  (Fault  logging)  ผู ดูแล ระบบ ตอง ทำ รายงาน ขอ ผิด พลาด จาก การ สำรอง      

ขอมูล ท่ี เกิด ขึ้น   รวม ทั้ง วิธี การ ที่ ใช แกไข ดวย   

2.12. ให มี การ มอบ หมาย เจา หนาที่ สำรอง  เพื่อ ทำ หนาที่ สำรอง ขอมูล ใน กรณี ที่ ผู ดูแล ระบบ ไม สามารถ  

ปฏิบัติ งาน ได   

2.13. ใน กรณี ที่ พบ ปญหา ใน การ สำรอง ขอมูล  จน เปน เหตุ ให ไม สามารถ ดำเนิน การ ได อยาง สมบูรณ  ให    

ดำเนิน การ แกไข ปญหา   สรุป ผล การ แกไข ปญหา   และ รายงาน ตอ ผู บังคับ บัญชา ทราบ   

2.14. ให ผู ดูแล ระบบ  กำหนด ชนิด และ ชวง เวลา การ สำรอง ขอมูล ตาม ความ เหมาะ สม  พรอม ทั้ง กำหนด สื่อ    

ท่ี ใช เก็บ ขอมูล  โดย รูป แบบ การ สำรอง ขอมูล มี สอง ชนิด  คือ  การ สำรอง ขอมูล แบบ เต็ม  (Full  Back  up)               

และ การ สำรอง ขอมูล แบบ สวน ตาง   (Incremental   Backup)   

2.15. ผู ดูแล ระบบ ตอง จัด ให มี การ เขา รหัส ลับ ขอมูล  (Encrypted  backup)  ใน การ สำรอง ขอมูล ที่ สำคัญ      

โดย การ ใช เทคโนโลยี การ เขา รหัส ลับ ท่ี เหมาะ สม   เพ่ือ ปองกัน มิ ให ขอมูล สำรอง เหลา นั้น ถูก เปด เผย   

2.16. ผู ดูแล ระบบ ตอง ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ปฏิบัติ  (Backup  Procedure)  ตาม นโยบาย ที่ เกี่ยวของ กับ การ      

สำรอง ขอมูล   (Backup   Policy)   โดย เครงครัด   

  

3. การ ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ สำรอง ขอมูล     

3.1. ผู ดูแล ระบบ ตอง ตั้ง คา ระบบ ให มี การ สำรอง ขอมูล โดย อัตโนมัติ  หรือ ทำการ สำรอง ขอมูล ของ ระบบ ซึ่ง  

อยู ใน ความ รับ ผิด ชอบ ของ ตนเอง   โดย จะ ใช วิธี สำรอง ขอมูล แบบ   Full   Backup   ตาม ความถี่ ดังนี้   

3.1.1.  Web   servers:   สำรอง ขอมูล เผย แพร บน เว็บไซต   ๑   ครั้ง ตอ เดือน   

3.1.2.  Database   servers:   สำรอง ขอมูล ใน ฐาน ขอมูล ของ ระบบ ท่ี สำคัญ   ๑   ครั้ง ตอ สัปดาห   

3.1.3.  Firewall   server:   สำรอง ขอมูล   Rule   ของ   Firewall   ๑   ครั้ง ตอ เดือน  

3.1.4.  Server   อ่ืนๆ :   สำรอง ขอมูล บน   Server   อื่นๆ   ๑   ครั้ง ตอ เดือน   
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3.2. ผู ดูแล ระบบ ตอง ตรวจ สอบ ผล การ สำรอง ขอมูล ดวย ตนเอง วา  การ สำรอง ขอมูล ตาม ราย ละเอียด ขาง ตน  

น้ัน ถูก ตอง สมบูรณ หรือ ไม   

3.3. หาก ผู ดูแล ระบบ หรือ ผู ใช งาน เครื่อง คอมพิวเตอร เห็น วา ขอมูล ใด เปน ขอมูล สำคัญ ให พิมพ  (Print)  ออก    

มา เก็บ สำรอง ไว ใน รูป ของ เอกสาร กระดาษ   (Hard   Copy)   

3.4. ผู ดูแล ระบบ ตอง ทำการ ทดสอบ กู ขอมูล สำรอง ใน ทุก ระบบ  โดย ตอง มี การ ทดสอบ อยาง นอย ปละ  ๑       

ครั้ง   ซึ่ง การ ทดสอบ ดัง กลาว ตอง ใช ขอมูล สำรอง จาก ระบบ ท่ี ใช งาน จริง   แต ทดสอบ บน ระบบ ทดสอบ   

3.5. ผู ดูแล ระบบ ตอง ทำการ สำรอง ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ของ มหาวิทยาลัย  และ เก็บ รักษา ไว ตาม แนวทาง  

ปฏิบัติ การ เก็บ รักษา ขอมูล ของ มหาวิทยาลัย  โดย ตอง มี การ กำหนด ระยะ เวลา ใน การ เก็บ รักษา ขอมูล ที่  

สำคัญ ดวย   

  

4. การ ทดสอบ และ การ กู คืน ระบบ   

มหาวิทยาลัย ตอง กำหนด แผนการ ทดสอบ กู คืน ขอมูล   ตาม ชนิด ของ การ สำรอง ขอมูล ที่ กำหนด ไว แลว 

เพ่ือ ให ระบบ สารสนเทศ มี สภาพ พรอม ใช งาน อยู เสมอ   โดย มี วิธี การ ปฏิบัติ ดังนี้   

4.1. ใน กรณี ท่ี พบ ปญหา ที่ อาจ สราง ความ เสีย หาย ตอ ระบบ คอมพิวเตอร และ / หรือ ระบบ เครือ ขาย  จน เปน  

เหตุ ทำให ตอง กู คืน ระบบ  ผู ดูแล ระบบ จะ ตอง ดำเนิน การ แกไข  พรอม ทั้ง รายงาน ผล การ แกไข  บันทึก         

และ สรุป ผล การ ปฏิบัติ งาน ตอ ผู บังคับ บัญชา   หรือ ผู ท่ี ได รับ มอบ หมาย จาก ผู บังคับ บัญชา ทราบ   

4.2. การ กู คืน ระบบ   ให ใช ขอมูล ท่ี ทัน สมัย ที่สุด   (Latest   Update)   ที่ ได สำรอง ไว หรือ ตาม ความ เหมาะ สม   

4.3. หาก ความ เสีย หาย ท่ี เกิด ข้ึน กับ ระบบ คอมพิวเตอร หรือ ระบบ เครือ ขาย  กระทบ ตอ การ ให บริการ หรือ  

การ ใช งาน ของ ผู ใช ระบบ  ให แจง ผู ใช ระบบ ทราบ ทันที  พรอม ท้ัง รายงาน ความ คืบ หนา การ กู คืน ระบบ    

เปน ระยะ   จนกวา จะ ดำเนิน การ เสร็จ ส้ิน อยาง สมบูรณ   

4.4. กำหนด ให มี การ ทดสอบ และ ปรับปรุง แผนการ กู คืน ระบบ   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง   

  

5. การ กู คืน ขอมูล   

เพ่ือ ใหการ ฟนฟู ระบบ / ขอมูล จาก ความ เสีย หาย ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก การ หยุด ทำงาน ของ การ ประมวล 

โปรแกรม  (Hang)  หรือ ไฟฟา ดับ  ตลอด จน เหตุการณ อื่น ใด ซึ่ง สง ผล ตอ เครื่อง คอมพิวเตอร  หรือ การ ประมวล ผล        

ของ คอมพิวเตอร หยุด ทำงาน อยาง กะทันหัน  หรือ เปลี่ยน การ ทำงาน ไป จาก เดิม  ทำให ไม สามารถ บันทึก ขอมูล ได    

ทัน เวลา   หรือ ไม สามารถ ใช งาน คอมพิวเตอร ได ตาม ปกติ   มี มาตรการ ใน การ กู คืน ขอมูล ดังน้ี   

5.1. ผู ใช งาน จะ ตอง เปด ใช งานการ กู คืน   (Recovery)   ของ ระบบ ปฏิบัติ การ ตลอด เวลา   

5.2. ผู ดูแล ระบบ จะ ตอง จัดหา เครื่อง คอมพิวเตอร / อุปกรณ  และ การ ติด ตั้ง ซอฟตแวร ใหม  เพื่อ ทดแทน ของ    

เดิม ท่ี เสีย หาย   

5.3. ผู ดูแล ระบบ จะ ตอง ทำการ บำรุง รักษา ระบบ คอมพิวเตอร และ อุปกรณ สนับสนุน  เพื่อ ปองกัน ความ เสีย  

หาย ท่ี อาจ เกิด ข้ึน กับ ระบบ   

  

6. แนว ปฏิบัติ ใน การ จัด ทำ แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน ใน กรณี ที่ ไม สามารถ ดำเนิน การ ดวย   

วิธี การ ทาง อิเล็กทรอนิกส   
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ตอง จัด ทำ แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน ใน กรณี ท่ี ไม สามารถ ดำเนิน การ ดวย วิธี การ ทาง 

อิเล็กทรอนิกส  เพื่อ 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  โดย มี  

ราย ละเอียด อยาง นอย   ดังน้ี   

6.1. มี การ กำหนด หนาท่ี   และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ท่ี เกี่ยวของ ท้ังหมด   

6.2. มี การ ประเมิน ความ เสี่ยง สำหรับ ระบบ ท่ี มี ความ สำคัญ เหลา นั้น  และ กำหนด มาตรการ เพื่อ ลด ความ  

เสี่ยง เหลา นั้น  ไดแก  ไฟ ดับ เปน ระยะ เวลา นาน  ไฟ ไหม  แผน ดิน ไหว  การ ชุมนุม ประทวง ทำให ไม          

สามารถ เขา มา ใช ระบบ งาน ได   เปนตน   

6.3. มี การ กำหนด ขั้น ตอน ปฏิบัติ ใน การ กู คืน ระบบ สารสนเทศ   

6.4. มี การ กำหนด ขั้น ตอน ปฏิบัติ ใน การ สำรอง ขอมูล   และ ทดสอบ กู คืน ขอมูล ที่ สำรอง ไว  

6.5. มี การ กำหนด ชอง ทางใน การ ติดตอ กับ ผู ให บริการ ภายนอก  ไดแก  ผู ให บริการ เครือ ขาย  ฮารดแวร         

ซอฟตแวร   เปนตน   เม่ือ เกิด เหตุ จำเปน ที่ จะ ตอง ติดตอ   

6.6. การ สราง ความ ตระหนัก  หรือ ให ความ รู แก เจา หนาที่ ผู ท่ี เกี่ยวของ กับ ขั้น ตอน การ ปฏิบัติ หรือ สิ่ง ที่ ตอง ทำ  

เมื่อ เกิด เหตุ เรง ดวน   เปนตน  

6.7. มี การ ทบทวน เพ่ือ ปรับปรุง แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน ดัง กลาว  ให สามารถ ปรับ ใชได อยาง เหมาะ สม  

และ สอดคลอง กับ การ ใช งาน ตาม ภารกิจ   อยาง นอย ปละ   ๑   ครั้ง      
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ภาค ผนวก   ก   

แผน เตรียม ความ พรอม กรณี ฉุกเฉิน   

ใน กรณี ที่ ไม สามารถ ดำเนิน การ ดวย วิธี การ ทาง อิเล็กทรอนิกส     

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   (IT   Contingency   Plan)   

  

1. หลัก การ และ เหตุผล   

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เปน สถาบัน การ ศึกษา  ท่ี มี พันธ กิจ สำคัญ  ๔  ประการ  ไดแก  ๑ )  สราง บัณฑิต ที่            

มี คุณภาพ  มาตรฐาน  มุง สู ความ เปน เลิศ ทาง วิชาการ และ วิชาชีพ  ๒ )  สราง องค ความ รู และ นวัตกรรม ที่ นำ ไป        

ประยุกต ใช ประโยชน เพ่ือ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ และ ภูมิภาค ลุม น้ำ โขง  ๓  

)  บริการ วิชาการ อยาง มี สวน รวม เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ และ ภูมิภาค  

ลุม น้ำ โขง  ๔ )  ทำนุ บำรุง ศิลป วัฒนธรรม  ภูมิปญญา ทอง ถิ่น และ สราง ความ เขาใจ ใน วัฒนธรรม ที่ หลาก หลาย ของ      

ภูมิภาค ลุม น้ำ โขง  เพื่อ ใหการ ขับ เคลื่อน พันธ กิจ ตางๆ  เปน ไป อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล  มหาวิทยาลัย      

อุบลราชธานี  จึง ได มี การนำ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ มา ใช ใน การ ดำเนิน งาน  เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ    

บริหาร จัดการ งาน และ การ ให บริการ ดาน ตางๆ  เพื่อ ให นักศึกษา ได รับ ความ สะดวก มาก ขึ้น  ขณะ เดียวกัน ระบบ    

สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย  อาจ ได รับ ความ เสีย หาย จาก ภัย ที่ เกิด แก ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  อาทิ  ไฟฟา      

ดับ  ไวรัส คอมพิวเตอร  การ บุกรุก  (Hacker)  หรือ ความ เสีย หาย จาก การ ปฏิบัติ งาน ของ เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ กับ        

การ ใช งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ  สถานการณ  หรือ เหตุการณ  ท้ัง เจตนา และ ไม เจตนา  อัน เปน เหตุ ให ขอมูล        

ขาวสาร ใน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ถูก เปด เผย  หรือ เปล่ียนแปลง  ทำลาย  ปฏิเสธ การ ทำงาน  หรือ การก ระ ทำ        

อ่ืนๆ  และ / หรือ ปจจัย อ่ืนๆ  ท่ี เกี่ยวของ  เพื่อ เปนการ ปองกัน  แกไข ปญหา  และ รองรับ สถานการณ ที่ อาจ เกิด ขึ้น             

แผน น้ี จึง จัด แบง ออก เปน  ๓  ดาน  ไดแก  ๑ )  แผน รองรับ สถานการณ ฉุกเฉิน จาก ภัย พิบัติ ที่ เกิด ข้ึน กับ ระบบ          

เทคโนโลยี สารสนเทศ  (Contingency  Plan)  ๒ )  แผน ดำเนิน การ เพื่อ ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  ใช งาน ได          

อยาง ตอ เน่ือง  (Continuity  of  Operation  plan)  ๓ )  แผนการ สำรอง ขอมูล และ กู คืน ขอมูล  (Backup  and                   

Recovery   Plan)   

  

2. วัตถุประสงค   

2.1. เพ่ือ ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  สามารถ ดำเนิน การ ได อยาง ตอ เนื่อง  

และ มี ประสิทธิภาพ   สามารถ แกไข สถานการณ ได อยาง ทัน ทวงที   

2.2. เพ่ือ เปน มาตรฐาน  แนวทาง ปฏิบัติ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ดูแล ระบบ ใน การ ปฏิบัติ งาน ให กับ หนวย  

งาน เปน ไป อยาง เครงครัด   และ ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ รักษา ความ มั่นคง ปลอดภัย   

2.3. เพ่ือ ลด ความ เสีย หาย ที่ อาจ เกิด ขึ้น แก ระบบ สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี     

2.4. เพ่ือ เตรียม ความ พรอม รับ สถานการณ ฉุกเฉิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น กับ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ 

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   

  

3. แผน รับ สถานการณ ฉุกเฉิน จาก ภัย พิบัติ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   (Contingency   Plan)  

กรณี เครื่อง ลูก ขาย   
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1. ใน กรณี ที่ มี เหตุ อัน ทำให เครื่อง คอมพิวเตอร  ไม สามารถ ดำเนิน การ ใช ระบบ สารสนเทศ ได ตาม ปกติ  ให    

เจา หนาท่ี ผู น้ัน แจง ให เจา หนาที่ ผูรับ ผิด ชอบ ของ คณะ / หนวย งาน ทราบ  หรือ กรณี มี เหตุ อัน ทำให สำนัก  

คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย  ไม สามารถ ดำเนิน การ ให บริการ ดาน เครือ ขาย ได  สำนัก คอมพิวเตอร และ    

เครือ ขาย จะ ตอง ประกาศ ให ทุก คณะ / หนวย งาน ใน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ทราบ   

2. กรณี เกิด การ ขัดของ เนื่องจาก ถูก ไวรัส คอมพิวเตอร  เพื่อ ปองกัน ความ เสีย หาย ที่ จะ แพร กระจาย ไป ยัง  

เครื่อง อื่น ใน ระบบ เครือ ขาย  ให ทำการ ดึง สาย เชื่อม ตอ ระบบ เครือ ขาย  ( สาย  LAN)  ออก จาก เครื่อง น้ัน        

โดย เร็ว และ แจง ให เจา หนาท่ี ผูรับ ผิด ชอบ ดำเนิน การ   

3. ใน กรณี ที่ เกรง วา เหตุ ที่ เกิด จะ เปน อันตราย ตอ งาน / หนวย งาน  ภายใน อาคาร ที่ ตั้ง ของ คอมพิวเตอร ที่ พบ  

การ ขัดของ ให ดึง สาย   LAN   ออก จาก คอมพิวเตอร เครื่อง นั้น ทันที   

4. ปด ระบบ ไฟฟา ท่ี เขา เครื่อง คอมพิวเตอร ทั้งหมด   

5. ขน ยาย เครื่อง ไป ไว ใน ท่ี ปลอดภัย   

6. ให เจา หนาท่ี สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   แจง เหตุ ขัดของ นั้น ให ผู อำนวย การ ทราบ โดย เร็ว ที่สุด   

  

กรณี เครื่อง บริการ   (Server)   และ อุปกรณ เครือ ขาย   

1. ตัด การ เชื่อม ตอ ระบบ เครือ ขาย โดย เร็ว  แลว ปด อุปกรณ เครือ ขาย คอมพิวเตอร และ เครื่อง คอมพิวเตอร  

แม ขาย ตาม ลำดับ ความ สำคัญ ของ การ ให บริการ   

2. ถา ไฟฟา ดับ / ไฟฟา ตก  ให ปด เครื่อง คอมพิวเตอร แม ขาย และ อุปกรณ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร โดย  

พิจารณา ตาม ลำดับ ความ สำคัญ ของ การ ให บริการ ,  ระยะ เวลา ที่ ไฟฟา ดับ  และ ประสิทธิภาพ ของ เครื่อง    

สำรอง ไฟฟา   

3. ตัด ระบบ จาย ไฟ   ใน กรณี ไฟ ไหม ให ใช น้ำยา ดับ เพลิง ฉีด ควบคุม เพลิง โดย เร็ว   

4. รีบ ขน ยาย เครื่อง ไป ไว ใน ที่ ปลอดภัย   

5. ประสาน ขอ ความ ชวย เหลือ กับ บริษัท ท่ี รับ ผิด ชอบ ดูแล ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย  และ / หรือ ผู เชี่ยวชาญ  

ระบบ เครือ ขาย ท่ี เก่ียวของ โดย เร็ว ที่สุด   

6. ใน กรณี ที่ อุปกรณ ดาน ฮารดแวร เสีย  ให รีบ หา อุปกรณ สำรอง  หรือ แจง ให บริษัท ที่ รับ ผิด ชอบ  นำ อุปกรณ      

มา เปลี่ยน โดย เร็ว ท่ีสุด   

7. ผู ดูแล ระบบ   ตอง แจง ให ผู อำนวย การ ทราบ โดย เร็ว ที่สุด   
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4. ผูรับ ผิด ชอบ ตาม แผน ดำเนิน การ เพื่อ ให ระบบ ใช งาน ได อยาง ตอ เนื่อง   (Continuity   of   Operation   

Plan)   

เพ่ือ แกไข ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ เกิด จาก ภัย พิบัติ  ให ใช งาน ได  

อยาง รวดเร็ว และ ตอ เนื่อง อยาง มี ประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได จัด องคกร ปฏิบัติ การ ฉุกเฉิน  หรือ    

ผูรับ ผิด ชอบ ตาม สาย การ บังคับ บัญชา   (Lines   of   Authority)   ดังนี้   

4.1. ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   

4.1.1.เปน ผู บังคับ บัญชา สูงสุด ใน การ ปฏิบัติ การ ฉุกเฉิน ระบบ สารสนเทศ   

4.1.2.  มี อำนาจ สั่ง การ ให ทุก คณะ / หนวย งาน หยุด  หรือ ปฏิบัติ การ ระงับ เหตุ ฉุกเฉิน ที่ เกิด ขึ้น ใน ระบบ    

สารสนเทศ   

4.1.3.  มี อำนาจ สั่ง ทำลาย กุญแจ   เพ่ือ การ ระงับ เหตุ ฉุกเฉิน   

4.1.4.  ประชุม หารือ กับ คณะ กรรมการ ที่ เกี่ยวของ   

4.1.5.  ประเมิน สถานการณ   และ ส่ัง การ ให ปรับ เปล่ียน แผนฯ   ตาม ความ เหมาะ สม   

4.2. ผู ประสาน งาน และ บริหาร กำกับ ดูแล สภาพ ความ พรอม ของ ระบบ เครือ ขาย  ( รอง ผู อำนวย การ ฝาย  

พัฒนา )   

4.2.1.  วิเคราะห สถานการณ ใน ที่ เกิด เหตุ   แลว แจง เหตุ ตอ ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย   

4.2.2.  มี อำนาจ สั่ง การ ให ใช แผน ปฏิบัติ การ ฉุกเฉิน ขั้น ตน   จนกวา ผู อำนวย การ จะ มา ถึงที่ เกิด เหตุ   

4.2.3.  สั่ง การ ให ผู ท่ี เกี่ยวของ มา ปฏิบัติ ตาม แผนฯ   

4.2.4.  ทำ หนาท่ี แทน ผู อำนวย การ ตาม ท่ี ได รับ มอบ หมาย   หรือ ขณะ ที่ ผู อำนวย การ ไม อยู   

4.2.5.  ประสาน งาน กับ หัวหนา หนวย งาน ท่ี เกี่ยวของ  ไดแก  งาน ไฟฟา  ยาน พาหนะ  และ หนวย ดับ เพลิง             

เปนตน   

4.2.6.  รายงาน ให ผู อำนวย การ ทราบ ถึง สถานการณ และ ขั้น ตอน การ ดำเนิน งาน ที่ ได กระทำ ไป แลว   

4.2.7.  กำหนด อัตรา กำลัง พล   วัสดุ อุปกรณ   และ เครื่อง มือ ท่ี จำเปน ตอง ขอ เพิ่ม เติม ใน อนาคต  

4.2.8.  ตรวจ สอบ ความ เสีย หาย ของ ทรัพยสิน และ อาคาร ที่ เกิด เหตุ   

4.3. ผู ดูแล ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร   (Network   Administer)   

4.3.1.  กรณี เกิด เพลิง ไหม ให ดำเนิน การนำ อุปกรณ ดับ เพลิง เขา ทำการ ดับ เพลิง   

4.3.2.  พิจารณา แจง สถานี ดับ เพลิง   หรือ หนวย งาน ภาย นอ กอื่นๆ   มา ชวย   

4.3.3.  ตัด กระแส ไฟฟา ที่ จาย ให พ้ืนที่ ท่ี เกิด เหตุ ฉุกเฉิน   

4.3.4.  ปองกัน ชีวิต   ทรัพยสิน   และ ส่ิง แวดลอม   ไม ให ได รับ ความ เสีย หาย   

4.3.5.  หลัง จาก เหตุการณ ฉุกเฉิน ได สงบ ลง แลว ให รีบ ดำเนิน การ ตรวจ สอบ  วัสดุ  อุปกรณ  ที่ ชำรุด เสีย        

หาย   แลว รายงาน ให ผู อำนวย การ ทราบ   อุปกรณ ที่ ตอง ตรวจ สอบ   ไดแก   

4.3.5.1. ทำการ ตรวจ สอบ ระบบ   Firewall   

4.3.5.2. ทำการ ตรวจ สอบ   Virus,   Worm,   Spyware   

4.3.5.3. ทำการ ตรวจ สอบ อุปกรณ ระบบ สำรอง กระแส ไฟฟา   (UPS)   

4.3.5.4. ทำการ ตรวจ สอบ   Transaction   log   files   

4.3.5.5. ทำการ ตรวจ สอบ การ ใช งาน ขอมูล ระบบ งาน ท่ี สำคัญ   

4.3.5.6. ทำการ ตรวจ สอบ การ เปล่ียนแปลง ของ ไฟล ตางๆ   
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4.3.5.7. ทำการ ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ของ ไฟล ขอมูล   

4.3.5.8. ทำการ ตรวจ สอบ คา   Configuration   ของ ระบบ   

4.3.6.  เตรียม เครื่อง มือ  อุปกรณ  ท้ัง ทาง ดาน  Hardware  และ  Software  ตลอด จน อุปกรณ ที่ เกี่ยวของ              

เพ่ือ ดำเนิน การ กู ระบบ โดย เร็ว   

4.3.7.  ประสาน และ ขอ ความ ชวย เหลือ จาก หนวย งาน ภายนอก และ บริษัท ที่ ปรึกษา ใน การ กู ระบบ   

4.3.8.  ตอง เก็บ สิ่ง ท่ี สำคัญ ท่ี เกี่ยวของ ใน ระบบ สารสนเทศ ไว ใน สถาน ที่ ที่ ปลอดภัย  โดย แยก เก็บ ไว ตาง    

หาก จาก หอง ควบคุม ระบบ   

4.3.9.  นำ ระบบ สำรอง ขอมูล ออก มา ใช เพื่อ ให ระบบ สามารถ ดำเนิน การ ตอ ไป ได   

4.4.   ท่ี ปรึกษา ดาน เทคนิค   ( เจา หนาที่ บริษัท ที่ ปรึกษา )   

4.4.1.  ให คำ ปรึกษา ใน เรื่อง เกี่ยว กับ ระบบ สารสนเทศ และ วิธี การ จัดการ ใน การ ระงับ เหตุ ฉุกเฉิน  ที่    

ปลอดภัย ตอ ชีวิต   ทรัพยสิน   และ ส่ิง แวดลอม มาก ที่สุด   

4.4.2.  ติดตอ ขอ คำ ปรึกษา ดาน เทคนิค จาก ผู เชี่ยวชาญ   หรือ หนวย ราชการ ที่ เกี่ยวของ   

4.4.3.  ให คำ ปรึกษา วิธี การ กู ระบบ สารสนเทศ กลับ คืน มา โดย เร็ว   หลัง จาก เหตุ ฉุกเฉิน สงบ แลว   

4.5.   หัวหนา หนวย งาน ที่ เกิด เหตุ   

4.5.1.  แจง เหตุ ฉุกเฉิน   และ เคลื่อน ยาย ตนเอง และ ผู อื่น ออก จาก ที่ เกิด เหตุ โดย เร็ว   

4.5.2.  ให ขอมูล เก่ียว กับ สถาน ท่ี เกิด เหตุ แก ผู อำนวย การ   

4.5.3.  นำ ทรัพยสิน ที่ ขน ยาย ออก มา เก็บ เขา ที่ โดย ตอง ตรวจ สภาพ  และ สอบ ทาน บัญชี ทรัพยสิน ที่ จัด ทำ    

ข้ึน มา   และ ทำ รายงาน เสนอ ผู บังคับ บัญชา ตาม ลำดับ ขั้น   

  

5. แผนการ สำรอง และ กู คืน ขอมูล   (Backup   and   Recovery   Plan)   

เพ่ือ ให ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อยู ใน สภาพ พรอม รองรับ การ ให 

บริการ ได ตลอด   ๒๔   ชั่วโมง   ให ผู ดูแล ระบบ ปฏิบัติ ตาม แผนการ   Backup   and   Recovery   Plan   ดังน้ี   

5.1. แผนการ สำรอง ขอมูล   (Backup   Plan)   

5.1.1. มหาวิทยาลัย มี ระบบ สารสนเทศ หลัก ที่ สำคัญ ตอ การ ขับ เคลื่อน ภารกิจ อยู  4  ระบบ ไดแก  ระบบ      

บุคลากร  ระบบ บริการ การ ศึกษา และ ทะเบียน  ระบบ การ เงิน และ พัสดุ  และ ระบบ งาน วิจัย  ซึ่ง        

หาก ระบบ สารสนเทศ ดัง กลาว เกิด ความ เสีย หาย  และ ไม สามารถ กู ระบบ คืน ระบบ กลับ มา ได  จะ    

สง ผลก ระ ทบ อยาง รุนแรง ตอ การ ขับ เคลื่อน ภารกิจ ของ มหาวิทยาลัย  ดัง น้ัน การ จัด ทำ แผนการ  

สำรอง และ กู คืน ขอมูล จึง คัด เลือก ระบบ สารสนเทศ ดัง กลาว ขาง ตน บรรจุ ไว ใน แผนการ สำรอง และ 

กู คืน ขอมูล   โดย มี รายการ   ดังนี้   

5.1.1.1.ระบบ บุคลากร   

5.1.1.2.ระบบ บริการ การ ศึกษา และ ทะเบียน   

5.1.1.3.ระบบ การ เงิน และ พัสดุ   

5.1.1.4.ระบบ งาน วิจัย   

  

5.1.2.  บุคลากร ผูรับ ผิด ชอบ   

5.1.2.1. ระบบ บุคลากร   
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หมายเลข โทรศัพท   

๑ .   ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย ๐๘๑ - ๔๔๘ - ๗๑๘๔   

๒ .   รอง ผู อำนวย การ ฝาย พัฒนา ๐๘๔ - ๗๔๕ - ๒๓๓๒   

๓ .   หัวหนา ฝาย พัฒนา ซอฟตแวร ๐๘๑ - ๕๙๓ - ๒๓๖๘   

๔ .   หัวหนา ฝาย พัฒนา เครือ ขาย ๐๘๔ - ๖๐๖ - ๑๘๙๓   

๕ .   นางสาว กมล วรรณ   จัน ทป ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๑๐   

๖ .   นางสาว ทัศนีย   หนอง กก ๐๔๕ - ๒๘๘ - ๔๐๐   

  

5.1.2.2. ระบบ บริการ การ ศึกษา และ ระบบ ทะเบียน     

หมายเลข โทรศัพท   

 ๑ .   ผู อำนวย การก อง บริการ การ ศึกษา ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๒๓   

๒ .   หัวหนา งาน ทะเบียน ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๒๔   

๓ .   นางสาว อุษา   ปต เสน ๐๔๕ - ๓๒๓ - ๑๘๑   

๔ .   นาย ว รวิ ทย   ชา ลี พรหม ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๑๙   

๕ .   นางสาว พัชรา วดี   กะ วิ กุล ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๑๙   

  

5.1.2.3. ระบบ การ เงิน และ พัสดุ   

หมายเลข โทรศัพท   

๑ .   ผู อำนวย การก องค ลัง ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๐๒๘   

๒ .   นาย บร รชา   ไพ อุป รี ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๐๒๑   

๓ .   นาย พจนารถ   พันธั ง ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๐๒๑   

  

5.1.2.4. ระบบ งาน วิจัย   

หมายเลข โทรศัพท   

๑ .   ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ ขาย ๐๘๑ - ๔๔๘ - ๗๑๘๔   

๒ .   รอง ผู อำนวย การ ฝาย พัฒนา ๐๘๔ - ๗๔๕ - ๒๓๓๒   

๓ .   หัวหนา ฝาย พัฒนา ซอฟตแวร ๐๘๑ - ๕๙๓ - ๒๓๖๘   

๔ .   หัวหนา ฝาย พัฒนา เครือ ขาย ๐๘๔ - ๖๐๖ - ๑๘๙๓   

๕ .   นางสาว กมล วรรณ   จัน ทป ๐๔๕ - ๓๕๓ - ๑๑๐   

๖ .   นางสาว ทัศนีย   หนอง กก ๐๔๕ - ๒๘๘ - ๔๐๐   

  

5.1.3.จัด เตรียม  Storage  ท่ี ใช ใน การ เก็บ ขอมูล ท่ี ตองการ สำรอง  รวม ถึง ระบบ /Software  ที่ ใช ใน การ        

สำรอง และ กู คืน   

5.1.4.  ทำการ ทดสอบ ความ พรอม ของ ระบบ   และ ดำเนิน การ สำรอง ระบบ งาน ที่ ได คัด เลือก ไว   

5.1.5.  ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ของ ระบบ งาน   หลัง จาก ที่ทำการ สำรอง   
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5.1.6.  บันทึก ขอมูล ลงใน  แบบ ฟอรม บันทึก การ สำรอง ขอมูล  /  แบบ ฟอรม รายงาน ขอ ผิด พลาด ใน การ        

สำรอง ขอมูล   

5.1.7.  หาก พบ ปญหา และ ขอ ผิด พลาด ระหวาง ดำเนิน การ สำรอง ขอมูล  จน เปน เหตุ ให ไม สามารถ สำรอง    

ขอมูล ได สำเร็จ  ให เรียก ประชุม ทีม งาน ผู ดูแล ระบบ และ ผู ที่ เกี่ยวของ  เพื่อ ปรึกษา และ หา แนวทาง    

ใน การ สำรอง ขอมูล อีก ครั้ง   

  

5.2.   แผนการ กู คืน ขอมูล   (Recovery   Plan)   

5.2.1.  รายงาน ปญหา หรือ สาเหตุ  ท่ี ตอง ทำการ กู คืน ขอมูล  ตอ ผู อำนวย การ สำนัก คอมพิวเตอร และ เครือ      

ขาย   หรือ ผู ท่ี ได รับ มอบ หมาย จาก ผู อำนวย การ ทราบ   

5.2.2.  หาก ความ เสีย หาย ที่ เกิด ขึ้น กับ ระบบ คอมพิวเตอร  หรือ ระบบ เครือ ขาย กระทบ ตอ การ ให บริการ       

หรือ การ ใช งาน ของ ผู ใช ระบบ   ให แจง ผู ใช งาน ทราบ ทันที   

5.2.3.  ใช ขอมูล  ลาสุด หรือ ทัน สมัย ที่สุด  (Latest  Update)  ท่ี ได สำรอง ไว หรือ ตาม ความ เหมาะ สม เพื่อ กู          

คืน ระบบ   

5.2.3.1. กรณี เกิด ความ เสีย หาย ข้ึน กับ  Source  Code  จะ ทำการ ติด ตั้ง ระบบ งาน จาก  Source           

Code   ที่ มี การ ใช งาน อยู   ณ   ปจจุบัน   หรือ ลาสุด   

5.2.3.2. กรณี เกิด ความ เสีย หาย ข้ึน กับ ฐาน ขอมูล  (Database)  จะ นำ ฐาน ขอมูล ที่ เก็บ ไว ลาสุด กู คืน       

เพ่ือ ให ใช งาน ได ตอ เนื่อง โดยท่ี ขอมูล สูญหาย นอย ท่ีสุด   

5.2.3.3. กรณี เกิด ความ เสีย หาย ข้ึน กับ ระบบ ปฏิบัติ การ  (OS)  โดยที่  Hardware  ยัง คง ทำงาน ปกติ        

จะ ทำการ ติด ตั้ง ระบบ ปฏิบัติ การ ใหม และ ติด ตั้ง ระบบ งาน จาก  Source  Code  ที่ มี การ ใช      

งาน อยู   ณ   ปจจุบัน   หรือ ลาสุด   รวม ถึง ทำการ กู คืน ขอมูล จาก ฐาน ขอมูล ที่ เก็บ ไว ลาสุด   

5.2.3.4. กรณี เกิด ความ เสีย หาย ข้ึน กับ  Hardware  ให บริษัท ผู ดูแล ทำการ แกไข เบื้อง ตน ให       

Hardware  สามารถ ทำงาน ได ตาม ปกติ  และ หาก เกิด ความ เสีย หาย กับ  OS  และ ระบบ งาน           

จะ ทำการ ติด ตั้ง  OS  และ ระบบ งาน นั้น ใหม  จาก  Source  Code  ที่ มี การ ใช งาน อยู  ณ                 

ปจจุบัน หรือ ลาสุด   และ กู คืน ขอมูล จาก ฐาน ขอมูล ท่ี เก็บ ไว ลาสุด   

5.2.4.  ดำเนิน การ กู คืน ขอมูล ระบบ งาน ท่ี มี ปญหา   

5.2.5.  ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ของ ระบบ งาน   หลัง จาก ทำการ กู คืน ระบบ เสร็จ เรียบรอย แลว   

5.2.6.  หาก พบ ปญหา และ ขอ ผิด พลาด ระหวาง ดำเนิน การ กู คืน ขอมูล  จน เปน เหตุ ให ไม สามารถ กู คืน    

ขอมูล ได สำเร็จ  ให เรียก ประชุม ทีม งาน ผู ดูแล ระบบ และ ผู ที่ เกี่ยวของ  เพื่อ ปรึกษา และ หา แนวทาง    

ใน การ กู คืน ขอมูล อีก ครั้ง   

5.2.7.  แจง ผล การ กู คืน ขอมูล ให ผู อำนวย การ และ ผู ใช งาน ทราบ   

  

6. การเต รี ยม การ ปองกัน และ การ แกไข   

6.1.  การ สำรอง ขอมูล และ ระบบ งาน  (Back  up)   เพื่อ ปองกัน ความ เสีย หาย ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น  เมื่อ ขอมูล          

ถูก ทำลาย หรือ ถูก บุกรุก   หรือ ไม สามารถ ให บริการ ได   

6.2.   การ ปองกัน ไวรัส คอมพิวเตอร   
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6.2.1.  ติด ตั้ง โปรแกรม ปองกัน และ ตรวจ จับ ไวรัส  (Antivirus)  ครอบคลุม ทุก เครื่อง แม ขาย และ ลูก ขาย      

เพ่ือ ปองกัน ความ เสีย หาย ของ ขอมูล   

6.2.2.  Update  ขอมูล ไวรัส อยาง สม่ำเสมอ อยาง นอย สัปดาห ละ  ๑  ครั้ง  โดย เจา หนาที่ สามารถ ทำการ             

Update  ไวรัส ได จาก เครื่อง คอมพิวเตอร แม ขาย ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ซึ่ง จะ มี การ    

แนะนำ ถึง ข้ัน ตอน และ วิธี การ   Update   ให เจา หนาท่ี สามารถ ดำเนิน การ ได ดวย ตนเอง   

6.2.3.  ตรวจ สอบ หา ไวรัส ทุก ครั้ง กอน เปด ไฟล จาก ส่ือ บันทึก ขอมูล ตางๆ   

6.2.4.  มี การ แนะนำ ผู ใช คอมพิวเตอร ให ระวัง ภัย จาก การ เปด  File  และ  E-mail  โดย  Scan  สื่อ สำหรับ              

จัด เก็บ ขอมูล กอน การ ใช งาน   ไม เปด อาน   E-mail   โดย ไมรู ที่มา และ ให ลบ เมล นั้น ทิ้ง ทันที   

6.3.   การ ปองกัน และ แกไข ปญหา ที่ เกิด จาก ไฟฟา ดับ   

6.3.1.  ติด ตั้ง อุปกรณ สำรอง ไฟฟา  (Uninterruptible  Power  Supply,  UPS)  ที่ เครื่อง ของ เจา หนาที่ ใน            

คณะ / หนวย งาน  ของ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  สำหรับ ใน กรณี ที่ ไฟฟา ดับ  ซึ่ง สามารถ จะ สำรอง      

ไฟฟา ไว ได ภายใน ระยะ เวลา  ๑๕  นาที  ซึ่ง เพียง พอท่ี จะ ส่ัง การ ให ระบบ ทำการ  Shutdown  โดยที่          

ไม เกิด ความ เสีย หาย ตอ อุปกรณ หรือ ขอมูล   

6.3.2.  ดำเนิน การ เชื่อม โยง ระบบ เครื่อง กำเนิด ไฟฟา ของ อาคาร   

6.4.   การ ปองกัน ความ เส่ียง จาก ไฟ ไหม   

6.4.1.  ติด ตั้ง อุปกรณ ดับ เพลิง ชนิด กาซ  ที่ หอง ปฏิบัติ การ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร หลัก เพื่อ ไว ใช ใน    

กรณี เหตุ ฉุกเฉิน ( ไฟ ไหม )   เพ่ือ การ ควบคุม เพลิง เบื้อง ตน ได   

6.4.2.  ใน กรณี ที่ เกิด ไฟ ไหม ภายใน หอง ปฏิบัติ การ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร หลัก  จะ มี การ ตัด การ จาย    

กระแส ไฟฟา ภายใน บริเวณ ใกล เคียง   

6.5.  การ ปองกัน การ บุกรุก  และ ภัย คุกคาม ทาง คอมพิวเตอร  (Hacker)   ติด ตั้ง อุปกรณ  Firewall  เพื่อ            

รักษา ความ ปลอดภัย ให กับ ระบบ เครือ ขาย และ ปองกัน การ ใช งาน ระบบ เครือ ขาย ที่ ผิด วัตถุประสงค   

ปองกัน การ บุกรุก จาก ภายนอก   

6.6.  การ ปองกัน อุปกรณ ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย ชำรุด  มี การ ใช  Hard  disk  แบบ  RAID  -  ๕  เพื่อ                  

ปองกัน ขอมูล เสีย หาย ให กับ ระบบ งาน ตางๆ   

6.7.  การ ปองกัน ความ เสี่ยง ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ เจา หนาที่   จัด อบรม เสริม สราง ความ รู ความ เขาใจ ใน การ    

ใช ระบบ สารสนเทศ เบื้อง ตน ใน ดาน  Hardware  และ  Software  เพื่อ ลด ความ เสี่ยง ใน การ ปฏิบัติ งาน        

ของ เจา หนาท่ี ให นอย ท่ีสุด   

6.8.   การ ปองกัน ความ เส่ียง ใน กรณี ที่ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร มี ปญหา   

6.8.1.  ดำเนิน การ ติด ตั้ง เสน ทาง สำรอง สำหรับ ระบบ งาน บริการ   ให สามารถ บริการ ได อยาง ตอ เนื่อง   

6.8.2.  ดำเนิน การ บำรุง รักษา อุปกรณ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร หลัก อยาง สม่ำเสมอ   

  

7. การ กำหนด ผูรับ ผิด ชอบ   

หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู ท่ี เกี่ยวของ กับ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ   มี ดังน้ี  

7.1.   เจา หนาท่ี ดูแล ระบบ งาน และ ฐาน ขอมูล  รับ ผิด ชอบ ดูแล  บำรุง รักษา ระบบ งาน และ ฐาน ขอมูล  โดย        

มีหนา ท่ี  ตรวจ สอบ  บำรุง รักษา  แกไข ขอ บกพรอง ตางๆ  ของ ระบบ งาน คอมพิวเตอร  และ การ สำรอง          

ระบบ งาน / ฐาน ขอมูล   
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7.2.   เจา หนาท่ี ดูแล ระบบ เครือ ขาย  รับ ผิด ชอบ ดูแล  บำรุง รักษา ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร  และ ความ        

ปลอดภัย ของ ระบบ เครือ ขาย ท้ังหมด  โดย มีหนา ท่ี ตรวจ สอบ  บำรุง รักษา  แกไข ขอ บกพรอง ตางๆ  ของ        

ระบบ เครือ ขาย   

  

8. ขอ ปฏิบัติ ใน การ แกไข ปญหา จาก ภัย พิบัติ   

8.1.    กรณี ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย และ อุปกรณ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร   

8.1.1.  ถา ไฟฟา ดับ / ไฟฟา ตก  ให ปด ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย และ อุปกรณ เครือ ขาย คอมพิวเตอร โดย    

พิจารณา ตาม ลำดับ ความ สำคัญ ของ การ ให บริการ   และ ประสิทธิภาพ ของ เครื่อง สำรอง ไฟฟา   

8.1.2.  ใน กรณี ไฟ ไหม   ให ตัด ระบบ จาย ไฟ   ให ใช น้ำยา ดับ เพลิง ฉีด ควบคุม เพลิง โดย เร็ว   

8.1.3.  ประสาน ขอ ความ ชวย เหลือ กับ บริษัท ที่ รับ ผิด ชอบ ดูแล บำรุง รักษา ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย และ  

/ หรือ ผู เช่ียวชาญ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร โดย เร็ว ที่สุด   

8.1.4.ใน กรณี ท่ี อุปกรณ ดาน ฮารดแวร เสีย  ให รีบ หา อุปกรณ สำรอง  หรือ แจง ให บริษัท ที่ รับ ผิด ชอบ ใน    

การ บำรุง รักษา นำ อุปกรณ มา เปลี่ยน โดย เร็ว ที่สุด   

8.2.    กรณี เครื่อง ลูก ขาย   

8.2.1.  ใน กรณี ที่ มี เหตุ อัน ทำให เครื่อง คอมพิวเตอร ไม สามารถ ดำเนิน การ ใช ระบบ สารสนเทศ ได ตาม  

ปกติ  ให เจา หนาท่ี ผู นั้น  แจง ให เจา หนาที่ ผูรับ ผิด ชอบ  ของ คณะ / หนวย งาน / สำนัก คอมพิวเตอร      

และ เครือ ขาย ทราบ   

8.2.2.  กรณี มี เหตุ อัน ทำให ฝาย การ ให บริการ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ  หรือ ระบบ เครือ ขาย    

คอมพิวเตอร ไม สามารถ ให บริการ ได  ให แจง เจา หนาที่ ผูรับ ผิด ชอบ เพื่อ ดำเนิน การ แจง ให บริษัท ที่  

รับ ผิด ชอบ ใน การ บำรุง รักษา รีบ ดำเนิน การ ให โดย ดวน   

8.2.3.  กรณี เกิด การ ขัดของ เนื่องจาก ถูก ไวรัส คอมพิวเตอร  เพื่อ ปองกัน ความ เสีย หาย ที่ จะ แพร กระจาย    

ไป ยัง เครื่อง อ่ืน ใน ระบบ เครือ ขาย ให ทำการ ดึง สาย เชื่อม โยง ระบบ เครือ ขาย  ( สาย  LAN)  ออก จาก      

เครื่อง นั้น โดย เร็ว   และ แจง ให เจา หนาที่ ผูรับ ผิด ชอบ ดำเนิน การ   

  

9. แผนการ นำ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ กลับ สู สภาพ ปกติ   

การ กู คืน ระบบ คอมพิวเตอร แม ขาย และ อุปกรณ ระบบ เครือ ขาย คอมพิวเตอร  โดย ปกติ จะ ตอง อยู ใน  

สภาพ พรอม ให บริการ ได ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  หาก ไม สามารถ ให บริการ  จะ ตอง ดำเนิน การ กู คืน ระบบ ให เร็ว ที่สุด        

เทา ที่ จะ ทำได  เพ่ือ ให ระบบ การ ทำงาน ของ เครื่อง คอมพิวเตอร และ ขอมูล กลับ สู สภาวะ ปกติ  เมื่อ ระบบ เสีย หาย    

หรือ หยุด ทำงาน   ดังน้ี   

9.1.   ซอม อุปกรณ ท่ี เสีย หาย ให เสร็จ ภายใน   ๔๘   ช่ัวโมง   

9.2.   สำรอง อุปกรณ ทดแทน หรือ ยืม อุปกรณ จาก หนวย งาน อื่น มา ใช ทดแทน   

9.3.  นำ ขอมูล ท่ี ได ทำการ สำรอง ไว  (Backup)  กลับ มา ใช  (Restore)  เพื่อ กู ระบบ ให กลับ มา ภายใน  ๔๘               

ช่ัวโมง   

9.4.  ตรวจ สอบ ระบบ ปฏิบัติ การ  ระบบ งาน และ ฐาน ขอมูล  ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอง ของ ขอ มูล อื่นๆ  ที่        

เก่ียวของ   


