แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ

วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

คํานํา
ตามที่ พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กําหนดใหหนวยงานของภาครัฐตองจัดทําแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมหรือการใหบริการตาง
ๆ ของหนวยงานรัฐ มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได
ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จึงไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินงานดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได เปนไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนงานที่ตองไดรับความรวมมือใน
การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศฯ จากบุคลากรทุกคน
และตองทําอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จึงหวังเปนอยางยิ่งวา นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือใหกับผูใชงาน ผูดูแล
ระบบงาน และผูที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ถือปฏิบัติโดย
เครงครัดตอไป

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
คํานิยาม
สวนที่ ๑. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๒. แนวปฏิบัติการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
สวนที่ ๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย
สวนที่ ๔. แนวปฏิบตั ิของผูดูแลระบบ
สวนที่ ๕. แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
สวนที่ ๖. แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
สวนที่ ๗. แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนที่ ๘ การกําหนดผูรับผิดชอบ

๑
๒
๓
๔
๑๐
๑๑
๑๗
๒๓
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ภาคผนวก

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีความมั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือ
ได ดังนั้นวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จึงไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของวิทยาลัย
สารพัดชางพระนคร เปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อกําหนดแนวทางและวิ ธีการปฏิบัติสําหรับ ครู บุคลากรทางการศึ กษา นั กเรี ยน นั กศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจาง ในการยืนยันตัวบุคคล การเขาถึง และการควบคุมการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. เพื่อใหมีการสํารองขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ และมีแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ที่
ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามปกติ
๔. เพื่อใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
๕. เพื่อสรางความตระหนักและสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจและการใหการอบรมทางดานการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจางของวิทยาลัยที่เกี่ยวของ

๑

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหตอบสนองตอพันธกิจ และ
นโยบายของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
๒. มุงกําหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแกไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีการละเมิดหรือฝา
ฝนแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๓. เนนกํากับดูแลการดําเนินงาน เพื่อบริหารจัดการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกตอง
สมบูรณ และพรอมใชงานอยูเสมอ
๔. เผยแพร ความรู ความเข า ใจเพื่อสรางความตระหนัก ใหครู บุคลากรทางการศึ กษา นักเรีย น
นักศึกษา พนักงานราชการ และลูกจาง ของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง
๕. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

๒

แนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร จัดทําขึ้นเพื่อ
กําหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหสอดคลอง และเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว โดยแบงนโยบายออกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๒. แนวปฏิบัติการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
สวนที่ ๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย
สวนที่ ๔. แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ
สวนที่ ๕. แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
สวนที่ ๖. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ส ว นที่ ๗. แนวปฏิ บั ติ ก ารสร างความตระหนั ก ในเรื่ อ งการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนที่ ๘. การกําหนดผูรับผิดชอบ

๓

คํานิยาม
คํานิยามที่ใชในนโยบายนี้ประกอบดวย
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขา
ดวยกันโดยไดมีการกําหนดคําสั่ง และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูล
โดยอัตโนมัติ
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการสงขอมูลและสารสนเทศ
ระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของวิทยาลัยไดเชน ระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน
“ความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง ความมั่นคงและความปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของวิทยาลัย
“ระบบแลน (Local Area Network)” และ “ระบบอินทราเน็ต (Intranet)” หมายถึง ระบบ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในวิทยาลัยเขาดวยกัน เปนระบบเครือขายที่มี
จุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในวิทยาลัย
“ระบบอินเทอรเน็ต (Internet)” หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตางๆ ของวิทยาลัยเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตสากล
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)” หมายถึง ระบบงานของ
วิทยาลัย ที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสรางสารสนเทศ
ที่วิทยาลัยสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการใหบริการ การพัฒนาและ
ควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอรระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และ
สารสนเทศ เปนตน
“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากการนําขอมูลมาผานการประมวลผล
การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบที่ผูใชสามารถเขาใจ
ไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย
“ผูใชงาน” หมายถึง ผูบังคับบัญชา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจางของวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ของวิทยาลัย
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“ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการวิทยาลัย
ใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษา หรือจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายไมวาสวนหนึ่งสวนใด
“บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลที่ไมไดสังกัดอยูในวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร แตไดรับอนุญาต
ใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือสินทรัพยตาง ๆ ของวิทยาลัย โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชระบบตาม
หนาที่และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล
“พื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หมายถึง พื้นที่ที่วิทยาลัยอนุญาต ใหมี
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงเปน
(๑) หองเรียน หมายถึง พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรประจําโตะเรียน
(๒) สํานักงาน หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลประจําโตะทํางาน และคอมพิวเตอร
แบบพกพา รวมถึงพื้นที่ทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator)
(๓) พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขายหมายถึง บริเวณ
ติดตั้งเครื่อง Server และอุปกรณเครือขาย
(๔) พื้นที่ใชงานระบบเครือขาย หมายถึง พื้นที่ครอบคลุมในการใหบริการระบบเครือขาย
(๕) พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย หมายถึง พื้นที่ครอบคลุมในการใหบริการระบบเครือขายไรสาย
“สินทรัพย” หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของวิทยาลัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน
“จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)” หมายถึง ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดย
ผ านเครื่ องคอมพิ ว เตอร และระบบเครื อข ายที่ เชื่ อมโยงถึง กัน ขอ มูล ที่สง จะเปน ได ทั้ง ตัว อั กษร ภาพถา ย
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได
“รหั สผ าน (Password)” หมายถึ ง ตัว อักษรหรื ออั กขระหรื อตั ว เลข ที่ใชเ ปน เครื่องมื อในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
“บัญชีผูใชงาน (Account)” หมายถึง รายชื่อผูมีสิทธิ์ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และบริการในระบบ
เครือขายของวิทยาลัย
“เวลาอางอิงสากล (Stratum 0)” หมายถึง การเปรียบเทียบเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่
ใชในการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) กับเวลามาตรฐานสากล ในประเทศไทยนั้นเรา อางอิงกับ
หน ว ยงานมาตรฐาน (เช น กรมอุ ท กศาสตร กองทัพ เรือ ศูน ยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก สและคอมพิว เตอร
แหงชาติ) เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log)” หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา และชนิดของ
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
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“โปรแกรมประสงคราย (Malware)” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งและ/หรือขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการออกแบบขึ้นมาที่มีวัตถุประสงคเพื่อกอกวนหรือสรางความเสียหายไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม แกระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย เชน ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) หรือสปายแวร
(Spyware) หรือหนอน (Worm) หรือมาโทรจัน (Trojan horse) หรือฟชชิง (Phishing) หรือจดหมายลูกโซ
(Mass Mailing) เปนตน
“ชื่อเครื่องคอมพิ วเตอร (Computer Name)” หมายถึง ชื่อที่กําหนดเฉพาะใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรบนระบบเครือขายโดยจะมีชื่อที่ไมซ้ํากัน ทําใหบงบอกไดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรใดในระบบ
เครือขาย
“สื่อบันทึกพกพา” หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล ไดแก Flash
Drive หรือ Handy Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy disk เปนตน
“ปุมกดงาย (Shortcut)” หมายถึง เครื่องมือที่ชวยในการเรียกใชโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถเขาถึงโปรแกรมหรือแฟมขอมูลที่ตองการไดทันที ซึ่งผูใชสามารถลบหรือสรางใหมได
“ไบออส (BIOS)” หมายถึง ซอฟตแวรขนาดเล็กซึ่งเก็บอยูในหนวยความจําบนเมนบอรดของเครื่อง
คอมพิ ว เตอร ทํ าหน า ที่ ควบคุ ม ขั้ น ตอนการบู ตและการทํ างานของอุ ป กรณ พื้ น ฐานต า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู บ น
เมนบอรด
“การตั้ งค า ระบบ (Configuration)” หมายถึง คาที่ใชกําหนดการทํ างานของโปรแกรม หรื อ
องคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร
“เลขที่อยูไอพี (IP Address)” หมายถึง ตัวเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรที่ตออยูในระบบเครือขาย
ซึ่ งเลขนี้ ของแต ล ะเครื่ องจะตองไม ซ้ํากั น โดยประกอบดว ยชุดของตัว เลข ๔ สว นหรือ ๖ สว น ที่คั่น ดว ย
เครื่องหมายจุด (.)
“เลขที่อยูไอพีสาธารณะ (Public IP Address)” หมายถึง เลขที่อยูไอพีที่มีไวสําหรับใหแตละ
หนวยงาน หรือแตละบุคคลสามารถเชื่อมตอเขาหากัน หรือรับสงขอมูลระหวางกันผานเครือขายสาธารณะได
“แบนดวิดท (Bandwidth)” หมายถึง ปริมาณขอมูลที่ไหลเขาหรือออกจากจุดใดจุดหนึ่งของระบบ
เปนการแสดงใหเห็นถึงปริมาณขอมูลที่สามารถถายโอนไดในชวงเวลาหนึ่ง และเปนการบอกถึงความเร็วในการ
รับสงขอมูล
“ชื่อผูใช (Username)” หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการลงบันทึก
เขา (Login) เพื่อใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่มีการกําหนดสิทธิการใชงานไว
“ลงบันทึกเขา (Login)” หมายถึง กระบวนการที่ผูใชงานตองทําใหเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ตั้งไว เพื่อ
เข า ใช ง านระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบเครื อ ข า ย ซึ่ ง ปกติ แ ล ว จะอยู ใ นรู ป แบบของการกรอกชื่ อ ผู ใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password) ใหถูกตอง
“ลงบั น ทึ ก ออก (Logout)” หมายถึ ง กระบวนการที่ผู ใช ง านทํา เพื่ อสิ้ น สุ ด การใช ง านระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
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“อัพเดท (Update)” หมายถึง ปรับใหเปนปจจุบัน การปรับปรุงขอมูลดานตางๆ ของสารสนเทศให
ทันสมัยอยูเสมอ
“ชองโหว (Vulnerability)” หมายถึง ความออนแอในโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งยอมใหเกิดการ
กระทําที่ไมไดรับอนุญาตได โดยเกิดจากขอบกพรองจากการออกแบบโปรแกรม ทําใหมีการอาศัยขอบกพรอง
ดังกลาวเพื่อเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
“ไฟลที่สามารถประมวลผลได (Executable file)” หมายถึง ไฟลโปรแกรมที่สามารถเรียกใชงาน
ไดทันที เชน .exe .com .bat .vbs .scr .pif .hta .txt .doc .xls ในขณะที่ไฟลขอมูลอื่น ๆ จะเปนไฟลขอมูล
ประกอบ
“การเขารหัส (Encryption)” หมายถึง การนําขอมูลมาเขารหัสเพื่อปองกันการลักลอบเขามาใช
ขอมูล ผูที่สามารถเปดไฟลขอมูลที่เขารหัสไวจะตองมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อใหขอมูลกลับมาใชงานไดตามปกติ
“อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point)” หมายถึง อุปกรณที่ทําหนาที่กระจายสัญญาณใน
เครือขายไรสาย
“SSID (Service Set Identifier)” หมายถึง บริการที่ระบุชื่อของเครือขายไรสายแตละเครือขายที่
ไมซ้ํากัน โดยที่ทุก ๆ เครื่องในระบบตองตั้งคา SSID คาเดียวกัน
“โดยปริยาย (Default)” หมายถึง คาที่เครื่องคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไดกําหนดไวลวงหนา และ
นําไปใชไดโดยปริยายหากไมมีการเปลี่ยนแปลงจากผูใชงาน
“WEP (Wired Equivalent Privacy)” หมายถึง ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในเครือขายไรสายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใชเขารหัสขอมูล ดังนั้นทุกเครื่องในเครือขายที่รับสงขอมูลถึงกัน
จึงตองรูคาชุดตัวเลขนี้
“WPA (Wi-Fi Protected Access)” หมายถึง ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในเครือขายไรสายที่พัฒนาขึ้นมาใหมใหมีความปลอดภัยมากกวาวิธีเดิมอยาง WEP (Wired Equivalent
Privacy)
“Wireless LAN Client” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่ตออยูในระบบแลน โดยใชคลื่นวิทยุ
ในการสื่อสารขอมูลแทนการใชสายสัญญาณ โดยเครื่องคอมพิว เตอรแตละเครื่องจะตองมีทั้งตัวรับและส ง
สัญญาณ ซึ่งมีมาตรฐานที่นิยมใชเรียกวา IEEE 802.11
“MAC Address (Media Access Control Address)” หมายถึง หมายเลขเฉพาะที่ใชอางถึง
อุปกรณที่ตอกับระบบเครือขาย หมายเลขนี้จะมากับอีเทอรเน็ตการด โดยแตละการดจะมีหมายเลขที่ไมซ้ํากัน
ตัวเลขจะอยูในรูปของ เลขฐาน ๑๖ จํานวน ๖ คู ตัวเลขเหลานี้จะมีประโยชนไวใชสําหรับการสงผานขอมูลไป
ยังตนทางและปลายทางไดอยางถูกตอง
“ไฟรวอลล (Firewall)” หมายถึง เทคโนโลยีปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไมใหผูที่ไมได
รับอนุญาตเขามาใชขอมูลและทรัพยากรในเครือขาย โดยอาจใชทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรในการรักษาความ
ปลอดภัย

๗

“VPN (Virtual Private Network)” หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรเสมือนที่สรางขึ้นมาเปนของ
สวนตัว โดยในการรับสงขอมูลจริงจะทําโดยการเขารหัสเฉพาะแลวรับ-สงผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําให
บุคคลอื่นไมสามารถอานได และมองไมเห็นขอมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง
“Web Server” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมบริการเว็บ และมีหนาที่ใหบริการ
เว็บเพจตาง ๆ
“ชื่อโดเมนยอย (Sub Domain Name)” หมายถึง สวนขยายใหทราบถึงกลุมตาง ๆ ภายในโดเมน
นั้น ซึ่งเปนชื่อที่ระบุใหกับผูใชเพื่อเขามายังเว็บไซตของตน หรืออาจจะใช “ที่อยูเว็บไซต” แทนก็ได
“อุปกรณจัดเสนทาง (Router)” หมายถึง อุปกรณที่ใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําหนาที่จัด
เสนทางและคนหาเสนทางเพื่อสงขอมูลตอไปยังระบบเครือขายอื่น
“อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch)” หมายถึง อุปกรณที่ใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
ทําหนาที่รับ-สงขอมูล
“การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication)” หมายถึง ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเขา
ใช ร ะบบ เป น ขั้ น ตอนในการพิ สู จ น ตั ว ตนของผู ใ ช ง านระบบ ทั่ ว ไปแล ว จะเป น การพิ สู จ น โ ดยใช ชื่ อ ผู ใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password)
“สิทธิของผูใชงาน” หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยว ของกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัย
“แผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram)” หมายถึง แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมตอของระบบ
เครือขายของวิทยาลัย
“Command Line” หมายถึง บรรทัดที่ใหผูใชงานป อนคําสั่งแบบขอความ เพื่อสั่งใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานตามตองการ
“Firewall Log” หมายถึง การบันทึกการสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นไมวาไฟรวอลล (Firewall) จะ
อนุญาตใหเกิดการสื่อสารนั้นไดหรือไมก็ตาม ซึ่งสามารถนํามาใชในการวิเคราะห เพื่อตรวจสอบประเภทของ
การสื่อสาร ปริมาณการสื่อสาร นอกจากนั้นแลวยังอาจจะสะทอนใหเห็นจํานวนครั้งที่พยายามจะบุกรุกเขามา
ภายในวิทยาลัย
“DOD 5220.22-M” หมายถึง การลบขอมูลอยางสมบูรณซึ่งไดรับการยอมรับและใชงานกับ
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําใหไมสามารถกูไฟลกลับคืนมาได ซึ่งทําการลบขอมูล ๓ รอบ
รอบแรกดวยขอมูลแบบสุม รอบที่สองดวยบิตที่ตรงกันขาม รอบสุดทายดวยขอมูลไบตสุม
“ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของวิทยาลัย (Internal IT Auditor)” หมายถึง ผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) และรับผิดชอบให
สามารถเขาถึงขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log)

๘

“ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก (External IT Auditor)” หมายถึง ผูที่
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีสิทธิในการตรวจสอบระบบสารสนเทศหรือ
ระบบเครือขายของวิทยาลัย
“การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานระบบเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและ
ทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได
“ความมั่นคงปลอดภัย” หมายความวา ความมั่นคงและความปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน โดยธํารงไวซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกตอง ครบถวน
(Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแก ความถูกตอง
แทจริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และ
ความนาเชื่อถือ (Reliability)
“เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย (Information security event)” หมายความวา กรณีที่
ระบุการเกิดเหตุการณสภาพของบริการหรือระบบเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝน
นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของ
กับความมั่นคงปลอดภัย
“สถานการณ ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ห รื อ ไม อ าจคาดคิ ด (Information
security incident)” หมายความวา สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจไม
คาดคิด (unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม

๙

สวนที่ ๑
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการควบคุมและปองกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เกี่ยวของกับการ
เขาใชงานหรือการเขาถึงพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพิจารณาตามความสําคัญ
ของอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีคาและอาจจําเปนตองรักษาความลับ
โดยมาตรการนี้จ ะมีผ ลบั งคับใช กับ ผูใชงานที่เป นครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรีย น นักศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ างของวิ ทยาลัย รวมถึงบุ คคลภายนอกซึ่งมีส วนเกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัย
๒. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
๒.๑ ใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เปนผูกําหนดพื้นที่ผูใชงาน พื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหชัดเจน และจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพื้นที่ใชงาน และประกาศใหรับทราบทั่วกัน โดย
การกํ า หนดพื้ น ที่ ดั ง กล า วแบ ง ออกได เ ป น พื้ น ที่ ทํ า งาน พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง และจั ด เก็ บ อุ ป กรณ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบเครือขาย พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย เปนตน
๒.๒ ให ง านศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศเป น ผู กํ า หนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข า ถึ ง พื้ น ที่ ใ ช ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓ ใหงานศูนยขอมูลสารสนเทศกําหนดมาตรการควบคุม การเขา-ออก พื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔ บุคคลภายนอกที่นําเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานระบบเครือขายภายใน
วิทยาลั ย จะตองลงบั นทึ กในแบบฟอร มการขออนุญ าตใชงานเครื่องคอมพิว เตอรห รืออุป กรณ และตองมี
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาลงนาม

๑๐

สวนที่ ๒
แนวปฏิบัติการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
๑. วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหผูใชงานที่เปนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พนักงานราชการ และลูกจาง
ของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร และบุคคลภายนอก ไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย รวมทั้งทําความเขาใจ ตลอดจนปฏิบัติตามอยางเครงครัด อันจะเปนการ
ปองกันทรัพยากรและขอมูลของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ใหเปนความลับ มีความถูกตองและมีความพรอม
ใชงานอยูเสมอ
๒. แนวปฏิบัติการใชงานเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
๒.๑ ผูใชงานจะตองไมใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๒.๑.๑ ทํ า ให แ พร ห ลายซึ่ ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ที่ อ าจกระทบกระเทื อ นต อ ความมั่ น คงแห ง
ราชอาณาจักร หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๒ นําขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปน
เท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นเขาสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๓ นําขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคง
ของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนเขาสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๔ นําขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาเขาสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๕ นําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเขาถึงไดเขาสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๖ นําขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการ
สรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทํา
ใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย เขาสูระบบคอมพิวเตอร
๒.๑.๗ เผยแพร หรือสงต อซึ่งขอมู ลคอมพิว เตอร โดยรูอยูแลววาเปนขอมูล คอมพิวเตอรตาม
๒.๑.๑ ถึง ๒.๑.๖
๒.๒ ผูใชงานจะตองไมสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตาม ๒.๑ ในระบบคอมพิวเตอรที่
อยูในความควบคุมของตน
๒.๓ ผูใชงานจะตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้
๒.๓.๑ เขาใชระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได
มีไวสําหรับตนโดยมิชอบ

๑๑

๒.๓.๒ นํามาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ เชน
รหัสผาน ไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
๒.๓.๓ เขาถึงซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้น
มิไดมีไวสําหรับตนโดยมิชอบ
๒.๓.๔ กระทํ า ด ว ยประการใดโดยมิ ช อบด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ ดั ก รั บ ไว ซึ่ ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไวเพื่อ
ประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได
๒.๓.๕ ทําใหขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิชอบ
๒.๓.๖ กระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นถูก
ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานไดตามปกติ
๒.๓.๗ สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แกบุคคลอื่น โดยปกปดหรือ
ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่น
๒.๓.๘ กระทําใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรื อ การบริ ก ารสาธารณะ หรื อ เป น การกระทํ า ต อ ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร ที่ มี ไ ว เ พื่ อ
ประโยชนสาธารณะ
๒.๓.๙ วิ ท ยาลั ย เป น ผู มี ห น า ที่ จั ด คอมพิ ว เตอร แ บบตั้ ง โต ะ และพกพา พร อ มโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่จํ าเปนตอการใชงานและถูกตองตามกฎหมาย หากบุคคลใดมี ความประสงคตองการใชงาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร อื่น นอกเหนื อจากที่ทางวิ ทยาลั ย จั ดไว ใหแ จงความประสงคม ายั งงานศู น ย ข อมู ล
สารสนเทศ เปนลายลักษณอักษรเพื่อพิจารณาจัดหาตอไป
๒.๓.๑๐ จําหนายหรือเผยแพรโปรแกรมที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
กระทําความผิดตาม ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๘
๒.๓.๑๑ ผูใชงานจะตองรับผิดชอบลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรและการกระทําใด ๆ อันเกิด
จากการใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) อันเปนทรัพยสินสวนตัวของผูใชงาน
๒.๓.๑๒ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ช ง านทํ า การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงการตั้ ง ค า พารามิ เ ตอร ต า ง ๆ ของ
คอมพิวเตอร เชน Computer Name, System Configuration และ Program Configuration เวนแตเปนผู
มีหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร หรือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒.๓.๑๓ หามมิใหผูใชติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตนเอง เวนแตเปนผูมีหนาที่ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร หรือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒.๓.๑๔ หามมิใหใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของวิทยาลัย เพื่อการพาณิชย หรือการอื่น
ใดที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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๒.๔ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ผูใชงานควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๒.๔.๑ ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกวิทยาลัย
๒.๔.๒ ไมคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ ที่วิทยาลัยไดซื้อลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย นําไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย
๒.๔.๓ การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name) ของหนวยงาน จะตองกําหนดโดย
งานศูนยขอมูลสารสนเทศเทานั้น
๒.๔.๔ ไมทําการปรับแตงไบออส (BIOS) หรือการตั้งคาระบบ (Configuration) อื่นใดที่อาจ
สงผลกระทบตอระบบการทํางานของคอมพิวเตอร อันเปนเหตุใหไมสามารถเปดเครื่องใชงานไดเปนปกติ
๒.๔.๕ ไมทําการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยูไอพี (IP Address) ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
ภายในหนวยงาน
๒.๔.๖ หากผูใชงานที่มีความประสงคจะขอใชเลขที่อยูไอพีสาธารณะ (Public IP Address)
จะตองทําหนังสือขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการวิทยาลัย
๒.๔.๗ ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนระบบเครือขาย
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๒.๔.๘ ไม ติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ห รื อ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงานเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายของวิทยาลัยได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๒.๔.๙ ไม ใ ช บ ริ ก ารบนระบบอิ น เทอร เ น็ ต (Internet) ที่ มี ก ารครอบครองแบนด วิ ด ท
(Bandwidth) จํานวนมากหรือเปนเวลานานในระหวางเวลาทํางาน
๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
๓.๑ ผูใชงานไมควรอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของตนในการ
เขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของวิทยาลัย
๓.๒ ผูใชงานควรทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอ เปน
เวลานานกวา ๓๐ นาที
๓.๓ มีการกําหนดขั้ นตอนปฏิ บัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่น คงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการ
จะต องควบคุ มโดย วิธี การยื น ยัน ตั ว ตนที่มั่นคงปลอดภัย โดยการระบุและยืน ยัน ตัว ตนของผูใชง าน (User
Identification and authentication) โดยจะทําการเก็บขอมูลการทางจราจรคอมพิวเตอร (Log) ในกรณีนี้
วิทยาลัย ไดใชระบบ Active Directory เปนตัวควบคุม
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๔. แนวปฏิบัติการใชงานบัญชีผูใชงาน (Account)
๔.๑ ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชงาน (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ อันจะเกิดขึ้น
จากการใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสีย
หายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น
๔.๒ ผูใชงานจะตองเก็บรักษาบัญชีผูใชงาน (Account) ไวเปนความลับและหามเปดเผยตอบุคคลอื่น
หามโอน จําหนาย หรือจายแจกใหผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๔.๓ ผูใชงานจะตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของตนเอง และทําการลง
บันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว
๕. ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเขาถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตและผานการฝกอบรม หลักสูตร การสรางความตระหนักเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพื่อปองกันการ
เขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต มีรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวัง หรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการเชิง
ปองกันตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๕.๒ การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) จัดใหมีการควบคุมและจํากัดสิทธิ
เพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และ
สิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
๕.๓ การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights) จัดใหมีกระบวนการ
ทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว ตัวอยางเชน เมื่อมีบุคลากร
เจาหนาที่ หรือพนักงานของวิทยาลัยลาออกจากงานไปแลว โดยปกติจะตองทําการเก็บขอมูลไวระยะหนึ่งตาม
ความเหมาะสมและความเห็นของผูมีอํานาจตามสายงานนั้น ๆ ซึ่งเมื่อถึงระยะรอบเวลาดังกลาว งานศูนย
ขอมูลสารสนเทศจะทําการสอบถามไปยังผูมีอํานาจตามสายงาน โดยวิธีตาง ๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส
(e-mail) หรือ บันทึกขอความ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ของแตละครั้งไป
๖. แนวปฏิบัติการใชรหัสผาน (Password)
๖.๑ รหัสผาน (Password) ควรมีความยาวไมนอยกวา ๖ ตัวอักษร โดยอาจจะมีการผสมกันระหวาง
ตัวเลข ตัวอักษรที่เปนตัวพิมพเล็กหรือตัวพิมพใหญ ตัวอักขระพิเศษและสัญลักษณตาง ๆ ดวย ควรใชอักขระ
พิเศษประกอบ เชน : ; < > เปนตน
๖.๒ ไมควรกําหนดรหัสผาน (Password) จากชื่อ หรือชื่อสกุลของผูใชงาน ชื่อบุคคลในครอบครัว
บุคคลที่มีความสัมพันธกับตนหรือคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม หรือจากหมายเลขโทรศัพท และไมควรกําหนด
รหัสผานอยางเปนแบบแผน เชน “abcdef” “aaaaaa” หรือ “123456” เปนตน
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๖.๓ ทําการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) เพื่อใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของวิทยาลัย ทุก ๓-๖ เดือน
หรือเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุกครั้งที่มีสัญญาณบอกเหตุวาอาจรั่วไหล
๖.๔ การเปลี่ยนรหัสผานแตละครั้ง ไมควรกําหนดรหัสผานใหมใหซ้ําของเดิมครั้งสุดทาย
๖.๕ ผูใชงานที่ไดรับรหัสผานในครั้งแรก (default password) หรือไดรับรหัสผานใหม ควรเปลี่ยน
รหัสผานนั้นโดยทันที
๖.๖ ผูใชงานเก็ บรั กษารหัส ผาน (Password) สําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายที่ไดมา โดยถือวาเปนความลับเฉพาะบุคคล และจะตองไมเปดเผยหรือกระทําการใดใหผูอื่นทราบโดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
๖.๗ หากมีการนําอุปกรณสื่อสารสนเทศอื่น ๆ เขามาตอพวง เชน แฟลชไดรฟ, สมารทโฟน, กลอง
ดิจิตอล ผูใชงานจะตองแนใจวาอุปกรณเหลานั้นไมกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอรภายใน
สํานักงาน หากจําเปนตองมีการเชื่อมตอ ควรแจงเจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อทําการตรวจสอบ
กอนการใชงาน
๗. แนวปฏิบัติการใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
๗.๑ ผูใชงานตองเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ผาน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่วิทยาลัยจัดสรรไวเทานั้น และหามผูใชงานทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผาน
ชองทางอื่น ยกเวนแตวามีเหตุผลความจําเปนและทําการขออนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัยเปนลายลักษณ
อักษรแลว
๗.๒ ผูใชงานตองเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสิทธิ์ที่ไดรับตามหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้น
และเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเครื อ ข า ยและความปลอดภั ย ทางข อ มู ล ของวิ ท ยาลั ย ต อ งไม ใ ช ร ะบบ
อินเทอรเน็ต (Internet) ของวิทยาลัยเพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวนบุคคล และทําการเขาสู
เว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอ
ความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือ
ขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับวิทยาลัย
๗.๓ หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของวิทยาลัย ที่ยังไมไดประกาศอยาง
เปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
๗.๔ ผูใชงานตองระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่ง
รวมถึงการดาวนโหลดการอัพเดท (Update) โปรแกรมตาง ๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสิน
ทางปญญา
๗.๕ การใชงานกระดานสนทนาอิเล็ กทรอนิกส ผูใช งานตองไมเป ดเผยขอมูล ที่สําคัญ และเปน
ความลับของวิทยาลัย
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๗.๖ การใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ผูใชงานตองไมเสนอความคิดเห็น ใชขอความที่ยั่วยุ ให
ราย อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของวิทยาลัย หรือการทําลายความสัมพันธกับบุคลากรของ
วิทยาลัย
๗.๗ หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหผูใชงานควรทําการปดเว็บเบราเซอร
เพื่อปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอื่นๆ
๘. แนวปฏิบัติใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ มีการจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) หรือควบคุมการเขาถึงการ
ใชงานของผูใชงานในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่น (Functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือ
แอพพลิเคชั่นตามความเหมาะสมหรือตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
๘.๒ ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร จะไดรับการแยกออกจาก
ระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ อยางเชน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนตน
๘.๓ การควบคุ มคอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณสื่ อสารเคลื่ อนที่ ไดกํา หนดขอ ปฏิ บัติแ ละมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารตามความเหมาะสม
๘.๔ การควบคุมการปฏิบัติงานจากภายนอกวิทยาลัย (Teleworking) หรือ การควบคุมระยะไกล
(Remote Desktop) กําหนดขอปฏิบัติ แผนงานและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานภายนอก
วิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาลัยจะใหบริการในสวนนี้ผานทางหนาเว็บไซตซึ่งจะมีระบบไฟรวอลล (Firewall) เปนตัว
ควบคุ มและบริ หารจั ดการการส ง-รั บ ขอมูล ผานการทํางานประเภทการปฏิบัติงานจากภายนอกวิทยาลั ย
(Teleworking) หรือการควบคุมระยะไกล (Remote Desktop)
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สวนที่ ๓
แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของวิทยาลัย และปองกัน
การบุกรุกผานระบบเครือขาย หรือจากโปรแกรมประสงคราย (Malware) ที่จะสรางความเสียหายแกขอมูล
หรือการทํางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือขายใหหยุดชะงัก รวมทั้งใหสามารถตรวจสอบติดตาม
พิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของวิทยาลัย ไดอยางถูกตอง
๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
๒.๑ งานศู น ย ขอมูล สารสนเทศ ไดกํา หนดมาตรการควบคุมการเขาใชงานระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยบุคคลภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย จะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการวิทยาลัย
๒.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให
เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบ และหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอน
เขาใชระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงาน
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัย และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูล
๒.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับ
อนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
๓. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ไดกําหนดการใชงานระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สํ า คั ญ เช น ระบบคอมพิ ว เตอร โ ปรแกรมประยุ ก ต (Application) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน โดย
ใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งไดมีการทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
๓.๑ ผูดูแลระบบไดบริหารจัดการสิทธิ์ของผูใชงาน ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ กําหนด จําแนกประเภทสิทธิ์ตามหนาที่และความรับผิดชอบ โดยจัดเก็บและมอบหมาย
สิทธิ์ใหแกผูใชงานระบบสารสนเทศซึ่งจะมีสิทธิ์ตามลําดับชั้นการเขาถึงขอมูล ดังนี้
๓.๑.๑.๑ ครู (ครู และบุคลากรทางการศึกษา)
๓.๑.๑.๒ ผูบริหาร (ผูอํานวยการวิทยาลัย, รองผูอํานวยการวิทยาลัย)
๓.๑.๑.๓ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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๓.๑.๑.๔ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓.๑.๑.๕ ลูกจางประจํา
๓.๑.๑.๖ ลูกจางชั่วคราว
๓.๑.๑.๗ ผูดูแลระบบ
๓.๑.๒ ในกรณีผูใชงานมีความจําเปนตองใชสิทธิ์สูงกวาปกติ ผูใชงานนั้น จะตองไดรับ ความ
เห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาว หรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษที่ไดรับวาเขาถึงขอมูลระดับใดไดบาง โดย
กําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ เพื่อผูดูแลระบบจะไดดําเนินการปรับคา หรือแกไขตอไป
๓.๑.๓ ทํ า การยกเลิ ก รหั ส ผ า น (Password) เมื่ อ ได รั บ การแจ ง จากงานบุ ค ลากร หรื อ
ผูอํานวยการวิทยาลัย เมื่อผูใชงานระบบลาออก หรือพนจากตําแหนง หรือยกเลิกอํานาจหนาที่
๔. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
๔.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจาย
สัญญาณ (Access- Point) ใหรั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
๔.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่
ถูกกําหนดเปนคาโดยปริยาย (Default) มาจากผูผลิตทันทีที่นําอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) มา
ใชงาน
๔.๓ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการกําหนดคา WEP (Wired Equivalent
Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless LAN Client และ
อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) และกําหนดคาใหไมแสดงชื่อระบบเครือขายไรสายตามความ
เหมาะสมในกรณีตาง ๆ
๔.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ใชวิธีการควบคุมผานระบบ AD (Active Directory)
โดยกําหนดชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) สําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ และลูกจางของวิทยาลัย และใชวิธีการควบคุมผานระบบ Firewall Authentication โดย
กําหนดชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) สําหรับบุคคลภายนอก
๔.๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ติดตั้งไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบเครือขายไร
สาย กับระบบเครือขายภายในวิทยาลัย
๔.๖ ผูดู แลระบบ (System Administrator) ได กําหนดใหผูใชงานในระบบเครือขายไรส าย
ติดตอสื่อสารไดเฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกันการบุกรุกในระบบเครือขายไร
สาย
๔.๗ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภั ย ของระบบเครื อข ายไร ส าย เพื่อ คอยตรวจสอบและบัน ทึก เหตุ การณ ที่น าสงสัย เกิ ดขึ้ น ในระบบ
เครือขายไรสาย และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงานระบบ
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เครือขายไรสายที่ผิดปกติ ใหผูดูแลระบบ (System Administrator) รายงานตอผูอํานวยการวิทยาลัยทราบ
ทันที
๔.๘ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควบคุมดูแลไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตใช
งานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายในตาง ๆ ของวิทยาลัย
๕. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
๕.๑ งานศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศได กํ า หนดมาตรการ ควบคุ ม การเข า -ออก ห อ งควบคุ ม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ไมใชเจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ โดยตองลงทะเบียนขออนุญาต ระบุ
วัน-เวลา เขาออกและเหตุผลความจําเปน
๕.๒ ผูใชงานภายนอกที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
ระบบเครือขายของวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัย และตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดย
เครงครัด
๕.๓ ห ามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุป กรณสว นกลาง ไดแก
อุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย
หลัก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการวิทยาลัย
๕.๔ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหารจัดการ
ระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
๕.๔.๑ ใช วิ ธี ก ารจํ า กั ด สิ ทธิ์ ก ารใช ง าน เพื่อ ควบคุม ผูใ ช งานให ส ามารถใชง านเฉพาะระบบ
เครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
๕.๔.๒ มีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน
๕.๔.๓ มีการกําหนดใหจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
๕.๔.๔ ระบบเครือขายทั้งหมดของวิทยาลัย ที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ ภายนอก
ได ถูกเชื่ อมต อผ า นอุ ป กรณ ป องกั น การบุกรุก และมีความสามารถในการตรวจจั บ โปรแกรมประสงค ร า ย
(Malware)
๕.๔.๕ การเขาสูระบบเครือขายภายในวิทยาลัย ผานทางระบบอินเทอรเน็ตได กําหนดใหลง
บันทึกเขา (Login) โดยระบุชื่อผูใชงานและรหัสผานผูใชงาน ผานระบบพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication)
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชงาน
๕.๔.๖ เลขที่อยูไอพี (IP Address) ของระบบเครือขายภายในวิทยาลัย ไดมีการปองกัน
หนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอ ไมสามารถมองเห็นได
๕.๔.๗ จัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของระบบเครือขายภายใน และเครือขายภายนอก ที่สามารถระบุบนระบบเครือขายและอุปกรณบนเครือขาย
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พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการระบุอุปกรณบนเครือขาย (Equipment Identification in
Networks) มีวิธีการที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
๕.๔.๘ การใชเครื่องมือตางๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย จะตองไดรับการอนุมัติจาก
ผูดูแลระบบ (System Administrator) และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
๕.๔.๙ มีการปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบทั้งการ
เขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
๕.๔.๑๐ มีการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection Control) ควบคุม
การเขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับขอปฏิบัติการ
ควบคุมการเขาถึง
๕.๔.๑๑ มีการควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing Control) ควบคุมการ
จัดเสน ทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่ อมตอของคอมพิ วเตอรและการสงผานหรื อไหลเวี ยนของขอมูล หรื อ
สารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ
๕.๕ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาที่บริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) และรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการกําหนดแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
คาตาง ๆ ของซอฟตแวรระบบ (Systems Software)
๕.๖ งานศูนยขอมูลสารสนเทศไดกําหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
๕.๖.๑ ความครบถวน ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวได และขอมูลที่ใชใน
การจัดเก็บ กําหนดชั้นความลับในการเขาถึงขอมูล ซึ่งผูดูแลระบบไมไดรับอนุญาตใหแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว
ยกเวนผูตรวจสอบระบบสารสนเทศของวิทยาลัย (Internal IT Auditor) หรือบุคคลที่วิทยาลัยมอบหมาย
๕.๖.๒ กํ า หนดให มี ก ารบั น ทึ ก การทํ า งาน ของระบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ช ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุกเชน บันทึกการเขา-ออกระบบ บันทึก
การพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการ
ใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย ๙๐ วัน นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
๕.๖.๓ ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบอยางสม่ําเสมอ
๕.๖.๔ วิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึง บันทึก
เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
๕.๗ กําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังตอไปนี้
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๕.๗.๑ บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของวิทยาลัย จะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขออนุญาตจาก
ผูอํานวยการวิทยาลัย
๕.๗.๒ ผูดูแลระบบไดควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม
๕.๗.๓ วิธีการใด ๆ ที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกล ตองไดรับการอนุญาต
จากผูอํานวยการวิทยาลัย
๕.๗.๔ การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผล หรือความจําเปนใน
การดําเนินงานกับผูอํานวยการวิทยาลัย
๕.๗.๕ การเขาใชงานตองผานระบบการพิสูจนตัวตนจากระบบของวิทยาลัย
๖. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงาน
งานศูนยขอมูลสารสนเทศไดกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงาน เพื่อ
ปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของวิทยาลัย ในขณะที่ไมมีผูดูแล ดังตอไปนี้
๖.๑ ผูใชงานตองออกจาก (Log out) ระบบสารสนเทศโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน หรือไมอยูที่
หนาจอเปนเวลานาน ๆ
๖.๒ ปองกันผูอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศของตน
๖.๓ สร า งความตระหนั กให เ กิ ดความเขาใจในมาตรการปองกัน การเขาถึงอุป กรณในขณะที่ไมมี
ผูใชงาน
๖.๔ เมื่ อผู ใช งานระบบสารสนเทศทิ้งไวโดยไมใชงานเปนเวลานาน ระบบจะยุติ การใชงานระบบ
ภายในระยะเวลา ๑๐ นาที หรือตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับระบบนั้น ๆ
๗. แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผูใชงาน
ผูดูแลระบบ (System Administrator) จัดทําขั้นตอนทางปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนผูใชงานใน
การเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาต
ดังกลาว ดังตอไปนี้
๗.๑ ทําการลงทะเบียนผูใชงาน สําหรับระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ตามเอกสารหรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากตนสังกัดนั้น ๆ
๗.๒ ตรวจสอบบัญชีผูใชงาน โดยไมมีการลงทะเบียนผูใชงานมากอน
๗.๓ ตรวจสอบและใหสิทธิในการเขาถึงที่เหมาะสม ตอหนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดของตน
สังกัด
๗.๔ แสดงเอกสารเปนบันทึกหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แจงใหแกผูใชงานเพื่อแสดงถึง
สิทธิ และหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานในการเขาถึงระบบสารสนเทศ
๗.๕ กําหนดใหมีการถอดถอนสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศโดยทันที เมื่อผูใชงานนั้นทําการลาออก
หรือเปลี่ยนตําแหนงงาน
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๗.๖ การลงทะเบียนผูใชงาน ผูดูแลระบบตองทําการตรวจสอบ หรือทบทวนบัญชีผูใชงานทั้งหมด เพื่อ
ปองกันการเขาถึงระบบสารสนเทศโดยไมรับอนุญาต
๘. แนวปฏิบัติการดูแลสินทรัพยสารสนเทศ
๘.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาที่ควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร (clear desk and clear screen policy) สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร หรือเทปบันทึก
Back up ขอมูล ซึ่งเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิจัดเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยในเวลาที่ไมมีผูดูแล และตอง
กําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน
๘.๒ ผูใชงานตองจั ดเก็บ ขอมูล สารสนเทศที่มีความสําคัญ หรือเป นความลับของวิทยาลัย ไวในที่
ปลอดภัยภายหลังจากใชงานเสร็จ
๘.๓ ผูใชงานตองปองกันไมใหบุคคลภายนอกใชกลองดิจิตอล เครื่องสําเนาเอกสาร และเครื่องสแกน
เอกสาร โดยไมไดรับอนุญาต
๙. แนวปฏิบัติการแบงแยกระบบเครือขาย
ผูดูแลระบบ (System Administrator) ดําเนินการแบงแยกระบบเครือขาย เปนกลุมของผูใชบริการ
และกลุมของระบบสารสนเทศ เพื่ อจํ า กัดสิทธิการใชงาน และควบคุมผูใชใหส ามารถใชงานเฉพาะระบบ
เครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น โดยแบงออกเปน ๓ โซน ดังตอไปนี้
๙.๑ โซนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เปนโซนที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ และระบบเพื่อปองกันและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง เชน ระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก ระบบสํารองไฟฟา ระบบสํารอง
ขอมูล
๙.๒ โซนผูใชงานภายใน เปนโซนสําหรับบุคคลากรในวิทยาลัย โดยมีการติดตั้งระบบ Antivirus และ
ระบบ Firewall
๙.๓ โซนภายนอก สําหรับบุคคลภายนอกใหสามารถเขาถึงและใชงานสารสนเทศภายในหนวยงาน
ผานอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย Firewall หรือ (Intrusion Prevention System/Intrusion
Detection System)
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สวนที่ ๔
แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดหนาที่และแนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ (System Administrator) ในการบริหารจัดการ
กํากับ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และระบบเครือขาย (Network) ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
รวมทั้งการสอดสองดูแลผูใชงานใหเปนไปตามแนวนโยบาย
๒. แนวปฏิบัติของผูดูแลระบบ (System Administrator)
๒.๑ ผูดูแลระบบ (System Administrator) มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๒.๑.๑ ตรวจสอบดูแลรักษาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของวิทยาลัย ให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ หากตรวจพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายใหรีบดําเนินการแกไข รวมทั้งปองกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที ใน
กรณีที่สิ่งผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นจากการใชงานของผูใชงานที่ไมเปนไปตามนโยบายนี้ ใหรีบแจงผูใชงานผูนั้นให
ยุติการกระทําดังกลาวในทันที และในกรณีจําเปนเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกวิทยาลัย
ใหผูดูแลระบบ (System Administrator) พิจารณาระงับการใชระบบเครือขายของผูใชงานดังกลาวไดทันที
๒.๑.๒ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
ระบบเครือขายอยูเสมอ
๒.๑.๓ ติ ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ แก ไ ขข อ บกพร อ งของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ใหมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานและทันสมัยอยูเสมอ
๒.๑.๔ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
ระบบเครือขาย
๒.๑.๕ เมื่อหมดความจําเปนในการใชงาน ดวยวิธีการตามมาตรฐาน DOD 5220.22-M ผูดูแล
ระบบจะทําการลบขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อยางถาวร หรือทําลาย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย บนเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
๒.๑.๖ ดูแลรักษาและตรวจสอบชองทางการสื่อสารของระบบเครือขายอยูเสมอ และปดชอง
ทางการสื่อสารของระบบเครือขายที่ไมมีความจําเปนตองใชงานในทันที
๒.๑.๗ ดูแลรักษาและปรับปรุงบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ โดยใหยกเลิกสิทธิ์การใชงานของผูใชงานที่พนสภาพการเปนผูใชงาน
๒.๑.๘ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานใหมีการกําหนดรหัสผาน (Password) รวมทั้ง
การเก็บรักษารหัสผาน (Password)
๒.๑.๙ ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานที่ใชงานระบบคอมพิวเตอรโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร

๒๓

๒.๑.๑๐ ไมกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิ์หรือขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานที่
ใชงานระบบคอมพิวเตอรหรือมีขอมูลสวนบุคคลจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๒.๑.๑๑ ไมเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไมเปดเผยให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๒.๑.๑๒ เมื่อผูดูแลระบบ (System Administrator) พนจากหนาที่ จะตองคืนสินทรัพยของ
วิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตนในทันทีที่พนจากหนาที่ และใหผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูที่
ไดรับมอบหมายตรวจสอบการคืนสินทรัพย
๒.๒ ผูดูแลระบบ (System Administrator) ทําหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log) โดยเก็บรักษาขอมูลของผูใชงานเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชงานนับตั้งแตเริ่มใชบริการและ
เก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง การเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (Log) ใชวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยดังตอไปนี้
๒.๒.๑ เก็บในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง และระบุตัวบุคคล
ที่เขาถึงสื่อดังกลาวได
๒.๒.๒ มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการ
เขาถึงขอมูลดังกลาว เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหผูดูแลระบบ (System Administrator)
สามารถแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว เวนแต ผูที่กําหนดใหสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย (Internal IT Auditor) หรือบุคคลที่วิทยาลัยมอบหมาย
๒.๒.๓ ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น สามารถระบุรายละเอียดผูใชงานเปนรายบุคคลได
๒.๒.๔ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริง ผูดูแลระบบไดตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐
มิลลิวินาที

๒๔

สวนที่ ๕
แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองและแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดเปนมาตรการในการสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อุปกรณหลักที่ทํา
หนาที่เชื่อมโยงระบบเครือขาย และเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไมสามารถดําเนินการดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถกูระบบกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง เหมาะสม และสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจของ
วิทยาลัย
๒. แนวปฏิบัติการสํารองขอมูล
๒.๑ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ สํารองขอมูลและซอฟตแวรเก็บไว เปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน
รายป โดยจัดเรียงตามลําดับความจําเปนของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัย จากจําเปนมากไป
หานอย
๒.๒ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติการและจัดทําการสํารองขอมูล และการกูคืน
ขอมูลอยางสม่ําเสมอทุกเดือน หรือตามความเหมาะสมไปยังศูนยกูคืนระบบจากความเสียหายทางภัยพิบัติ
(DR-Site) ทั้งระบบซอฟตแวรและขอมูลในระบบสารสนเทศ
๒.๓ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดจัดเก็บสํารองขอมูลในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บ
ขอมูลนั้น ใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวร วันที่ เวลาที่สํารองขอมูล และผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูลไว
อยางชัดเจนและทําการสํารองขอมูลแยกไว ณ สถานที่อื่น
๒.๔ งานศูนย ขอมูลสารสนเทศ ได เตรียมความพรอมกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน ใหสามารถกูระบบงาน
ตามลําดับความสําคัญคืนมาใหใชงานไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการทดสอบปละ ๒ ครั้ง
๒.๕ มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบ
สํ า รอง และการจั ด ทํ า แผนเตรี ย มพร อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนลําดับชั้น

๒๕

สวนที่ ๖
แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
๑. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง และปองกันผลกระทบที่อาจมีตอความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ รวมทั้งใหสามารถกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงไดอยางถูกตอง สงผลใหระบุความเสี่ยงได
อยางชัดเจน และสามารถควบคุมความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
๒.๑ ระบุ ค วามเสี่ ย งและผลกระทบของความเสี่ ย งให ส อดคล อ งตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
วิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงนั้น ดังตอไปนี้
๒.๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลอบเขาทางระบบปฏิบัติการ เพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
๒.๑.๒ ความเสี่ย งที่เ กิดจากการลักลอบเขาเชื่อมโยงกับระบบเครือขายไรสาย โดยไมไดรับ
อนุญาต
๒.๑.๓ ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขายเกิดการ
ขัดของระหวางการใชงาน
๒.๑.๔ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงบันทึกเขา (Login) สารสนเทศที่สําคัญผานระบบเครือขาย
ของผูใชงานคนเดียวกันมากกวาหนึ่งจุด
๒.๑.๕ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใชรหัสผาน (Password) ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
๒.๑.๖ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๒ กําหนดวิธีการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ ที่เกิดจาก
ความเสี่ยงนั้น
๒.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงใหคํานึงถึงองคประกอบ ดังตอไปนี้
๒.๓.๑ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ
๒.๓.๒ ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุรวมถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
๒.๓.๓ จุดออนหรือชองโหวที่อาจถูกใชในการกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุ
๒.๓.๔ ในการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ ย งจะตองดํา เนิ น การโดยผู ต รวจสอบภายใน
วิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ความเสียหายหรือ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นของหนวยงาน

๒๖

สวนที่ ๗
แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. วัตถุประสงค
เพื่ อ เผยแพร แ นวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ ห กั บ ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
พนักงานราชการ และลูกจางของวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๒. แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
๒.๑ จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดฝกอบรมอาจใชวิธีการเสริม
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของวิทยาลัย
๒.๒ จั ด สั มมนาเพื่ อ เผยแพร แนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ดา น
สารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยการจัดสัมมนาควรจัดป
ละไม น อยกว า ๑ ครั้ง โดยอาจจั ดร ว มกับ การสัมมนาอื่น ดว ยก็ได และอาจเชิญ วิทยากรจากภายนอกที่มี
ประสบการณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มาถายทอดความรู
๒.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู หรือขอระวังใน
รูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ
๒.๔ ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจความ
ตองการของผูใชงาน

๒๗

สวนที่ ๘
การกําหนดผูรับผิดชอบ
กําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ
อัน ตรายใด ๆ แก องค กรหรื อผู ห นึ่งผู ใด อัน เนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝน การปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
๑. ระดับนโยบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบในการสั่งการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ติดตาม และกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติ
๒. แนวทางปฏิบัติของผูรับผิดชอบ
๒.๑ หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานอยาง
ใกล ชิด ใหความคิดเห็ น เสนอแนะวิ ธีการ และแนวทางแกไขปญ หาจากสถานการณความเสี่ยงของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบระบบความมัน่ คงและความปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศ พรอมรายงานผลการดําเนินการ
รวมทั้งรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑.๑ ควบคุมการเขา-ออกหอง Server ตามการกําหนดสิทธิการเขาถึง Server
๒.๑.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ Server และอุ ปกรณเชื่อมโยงเครือขาย
(Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลทั้งหมดใหสามารถใชงานไดตามปกติตลอด ๒๔ ชม.
๒.๑.๓ กํากับดูแล การติดตั้ง รื้อถอน ดูแล ตรวจสอบ การเชื่อมโยงการสื่อสารผานเครือขายทาง
ระบบ LAN , Internet , Intranet ที่ใหบริการในวิทยาลัย
๒.๑.๔ กํากับดูแลรักษาการทํางานระบบดับเพลิงอัตโนมัติของเครื่อง Server ใหสามารถทํางาน
ไดตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณไฟไหม
๒.๑.๕ แก ไ ขป ญ หา อุ ป สรรค สถานการณ ความเสี่ ย งและความเสีย หายที่เกิ ดขึ้น กับ ระบบ
เชื่อมโยงเครือขายของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
๒.๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณที่เกิดขึ้นกับระบบเครือขายและระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ ใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูงทราบสม่ําเสมอ
๒.๑.๗ กํากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) การเขาใชงานและการเขาถึงระบบการ
ทํางานของ Server ตามสิทธิการเขาถึงระบบ
๒.๑.๘ กํ า กั บ ดู แ ล การป อ งกั น การถู ก เจาะระบบ และแก ไ ขป ญ หาการถู ก เจาะเข า ระบบ
ฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับอนุญาตตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ของวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร

๒๘

๒.๑.๙ กํากับดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณปองกันการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก
(Firewall) และโปรแกรมปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งอยูใน Server ของระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ใหบริการใน
เว็บไซต ใหสามารถใชงานไดตามปกติตลอด ๒๔ ชม.
๒.๑.๑๐ กํากับดูแล ตรวจสอบในการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ตาง ๆ ของ
ระบบอื่น ๆ

๒๙

