(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประกาศให้หน่วยงานของรัฐจัดทานโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้การดาเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบมติที่ ประชุม คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด คุณลักษณะและกาหนดราคากลาง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ จึง
ขอออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ”
บรรดา กฎ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
๓.๑ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.๒ “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า บุคลากร และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU-NET
๓.๓ “ผู้ดูแลระบบเครือข่าย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU-NET
๓.๔ “ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ดูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
๓.๕ “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า บุคลากรในสัง กั ดมหาวิท ยาลัยที่ มี ห น้าที่ ดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ NU-NET หรือมีหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือมีหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
๓.๖ “ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ” หมายความว่า บุคลากรในสังกั ดมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
๓.๗ “หน่วยงานเจ้าของข้อมูล” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการปรับปรุงข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น กองบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกั บบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาเป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต เป็นต้น

๒
๓.๘ “สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๓.๙ “สินทรัพย์” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมี
มูลค่าหรือคุณค่าสาหรับมหาวิทยาลัย
๓.๑๐ “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาต การกาหนด
สิทธิ หรือการมอบสิทธิให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
๓.๑๑ “ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security)” หมายความว่า การ
ธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ อื่ น ได้ แ ก่ ความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง ( authenticity) ความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability)
๓.๑๒ เหตุก ารณ์ด้านความมั่ นคงปลอดภัย (information security event) หมายความว่า
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือระบบเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
ฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
๓.๑๓ สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อ าจคาดคิด (information
security incident) หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด
(unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูก
คุกคาม
๓.๑๔ “ระบบเครือข่าย” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย NU-NET
๓.๑๕ “ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบงานของหน่วยงานที่ ได้นาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลสารสนเทศ มา
ช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนให้
การบริการ การพัฒนาและควบคุม การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ข้อ ๔ การรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการท าธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ตาม
ประกาศนี้มี ๒ ส่วน ดังนี้
๔.๑ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อ ๕
๔.๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า นสารสนเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมข้อ ๖
ถึงข้อ ๑๔
ข้อ ๕ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้มี ๒ ส่วน ดังนี้
๕.๑ ส่วนที่ว่าด้วยการจัดทานโยบาย

๓
(๑) ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการ
ทานโยบาย
(๒) นโยบายได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใช้งานทราบและสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(๓) กาหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน
(๔) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๕.๒ ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของนโยบาย
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
มีนโยบายที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่าง
ทั่วถึง โดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
รวมทั้งมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย
(๒) มีระบบสารสนเทศและระบบสารองสารสนเทศ
มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมีการแยก
ประเภทและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบสารองระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงกาหนดมาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๔) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ร ะบบสารสนเทศและ/หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์
มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจั ดทาคู่มือ จัดฝึกอบรมและ
เผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ข้อ ๖ มีข้อกาหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (access control) ดังนี้
(๑) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคานึ งถึง
การใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องกาหนดตามนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจของหน่วยงาน
(๓) ต้อ งก าหนดเกี่ ยวกั บ ประเภทของข้อ มู ล ล าดั บ ความส าคัญ หรือ ล าดับ ชั้ น
ความลับของข้อมูลรวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง

๔
ข้อ ๗ มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนัก
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึง ภัยและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรื อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกาหนดให้มี
มาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสาหรับ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมี
การยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) ต้องจัดให้มีการควบคุมและ
จากัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิ จาเพาะ สิทธิ
พิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (user password management) ต้องจัด
ให้มีกระบวนการบริการจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) ต้องจัดให้มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ ๘ มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับ อนุญ าต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลัก ลอบทาสาเนาข้อมู ลสารสนเทศและการลัก ขโมย
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศมีเนื้อหา ดังนี้
(๑) การใช้ง านรหัส ผ่าน (password use) ก าหนดแนวปฏิบัติที่ ดี ส าหรับ ผู้ใช้ง านในการ
กาหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(๒) การป้อ งกันอุป กรณ์ ขณะที่ ไม่มี ผู้ใช้ง านที่ อุป กรณ์ ก าหนดแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
(๓) การปฏิบัติตามนโยบายควบคุมการไม่ทิ้งสินทรัพย์สารสนเทศสาคัญไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย
(clear desk and clear screen policy) โดยต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึก
ข้อมู ล เครื่องคอมพิ วเตอร์ สารสนเทศ เป็นต้น อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึง โดยผู้ซึ่ง ไม่ มี สิท ธิและต้อง
กาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
(๔) ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติต ามระเบียบว่า
ด้วยการรักษาลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๙ มีการควบคุมการเข้าถึง ระบบเครือข่าย (network access control) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
บริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนี้

๕
(๑) การใช้บริการระบบเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้
เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน (user authentication for
external connections) ต้อ งก าหนดให้มี ก ารยืนยั นตั วบุค คลก่ อนที่ จ ะอนุญ าตให้ผู้ ใช้ง านที่ อยู่ ภายนอก
หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
(๓) การระบุอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (equipment identification in network) ต้องมี
วิธีการหรือกระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายได้ และสามารถยืนยันการเข้าถึงได้
(๔) การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้ง
การเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
(๕) การแบ่ง แยกระบบเครือข่าย (segregation in network) ต้องท าการแบ่งแยกระบบ
เครือข่ายสาหรับกลุ่มผู้ใช้งาน
(๖) การควบคุม การเชื่อ มต่อทางระบบเครือข่าย (network connection control) ต้อง
ควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย
จะต้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมเข้าถึง
(๗) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (network routing control) ต้องควบคุมการ
จัดเส้นทางบนระบบเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านการไหลเวียนของข้อมูลหรือ
สารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ
ข้อ ๑๐ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control) เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
(๑) กาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติที่ต้อง
ควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(๒) ระบุและยืนยั นตัวตนของผู้ ใช้ง าน (user identification and authentication) ต้อ ง
กาหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคใน
การยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password management system) ต้องจัดทาหรือจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (interactive) หรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ
ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจากัดและควบคุม
การใช้ง านโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื่อป้องกั นการละเมิ ดหรือหลีก เลี่ยงมาตรการความมั่ นคง
ปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว

๖
(๕) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)
(๖) การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ต้องจ ากั ดระยะเวลาในการเชื่อมต่อ เพื่ อให้มี ความมั่ นคงปลอดภัยมากยิ่ง ขึ้นสาหรับระบบสารสนเทศหรือ
โปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง
ข้อ ๑๑ มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ (application
and information access control) โดยต้องมีการควบคุม ดังนี้
(๑) การจ ากั ดการเข้า ถึง สารสนเทศ (information access restriction) ต้ องจ ากั ดหรื อ
ควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศ
และฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชัน ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการ
เข้าถึงสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
(๒) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มี ผลกระทบและมีความสาคัญต่อหน่วยงาน ต้องได้รับการ
แยกออกจากระบบอื่ นๆ และมี การควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มี การควบคุมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อ สารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (mobile computing WLAN
teleworking)
(๓) การควบคุม อุ ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์และสื่อสารเคลื่อ นที่ ต้ องก าหนดแนวปฏิ บัติและ
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
(๔) การปฏิบั ติ ง านจากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย (teleworking) ต้ องก าหนดแนวปฏิ บั ติ
แผนงานและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ จัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางต่อไปนี้
(๑) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่
เหมาะสม
(๒) ต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการทางานตามภารกิจ
(๓) ต้อ งมี ก ารก าหนดหน้าที่ และความรับ ผิดชอบของบุคลากรซึ่ง ดูแลรับ ผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทาระบบสารอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗
ข้อ ๑๓ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาดังนี้
(๑) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (information security audit and assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องดาเนินการโดยสานักงานตรวจสอบ
ภายใน (internal audit division) หรือโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก (external auditor) เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ข้อ ๑๔ ต้องกาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยก าหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง และ
ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………………………………

(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้
งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริห าร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และบุคคลภายนอกที่ป ฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
๑. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
๓. ผูด้ ูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
๑. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕)
แนวทางปฏิบัติ
๑. การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (access control)
๑.๑ จัดทาบัญชีทรัพย์สินหรือทะเบียนทรัพย์สิน การจาแนกกลุ่มทรัพยากรของระบบหรือการทางาน
โดยให้กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน
๑.๒ กาหนดเกณฑ์ ในการอนุญ าตให้เ ข้าถึง การใช้งานสารสนเทศ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การอนุญ าตการ
กาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจนี้
(๑) กาหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น อ่านอย่างเดียว สร้างข้อมูล ป้อนข้อมูล
แก้ไขได้ อนุมัติ ไม่มีสิทธิ

๒
(๒) กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน (user access management) ที่กาหนดไว้
(๓) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพิจารณา
อนุญาตจากผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
๑.๓ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(๑) จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
- ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการบริ ห าร เช่ น ข้ อ มู ล นโยบาย ข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ ข้ อ มู ล
งบประมาณการเงินและบัญชี ข้อมูลบุคลากร เป็นต้น
- ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ เช่น ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ข้อมูลด้านการวิจัย และ
ข้อมูลด้านบริการวิชาการ เป็นต้น
(๒) จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น ๔ ระดับ คือ
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมาก
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญน้อย
(๓) จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูล
- ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด
- ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
- ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อนให้เกิดความเสียหาย
- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
(๔) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
- ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(๕) การกาหนดเวลาที่ได้เข้าถึง
(๖) การกาหนดจานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง

๓
๑.๔ มีข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (business requirement
for access control) โดยแบ่งการจัดทาข้อปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑) มีก ารควบคุม การเข้าถึง สารสนเทศ โดยให้ก าหนดแนวทางการควบคุม การเข้าถึง ระบบ
สารสนเทศ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๒) มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลกาหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกาหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
๒. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management)
เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
สร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
๒.๑ มีการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่ นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
๒.๒ ฝึก อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ ผู้ใช้ง าน เพื่อให้เกิ ดความตระหนัก ความเข้าใจถึง ภัยและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึง
กาหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
๒.๓ มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน (user registration) ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
(๑) จัดทาแบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศและผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิและดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
(๒) มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้าซ้อนกัน
(๓) การกาหนดชื่อผู้ใช้งานจะกาหนดจากรหัสประจาตัวนิสิต หรือ กาหนดจากชื่อและนามสกุล
ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
(๔) จากัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่ม ภายใต้บัญชีรายชื่อเดียวกัน และอนุญาตให้ใช้เท่าที่จาเป็น
(๕) มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๖) จัดทาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบด้วย
(๗) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
(๘) มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก
ผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
(๙) มีหลักเกณฑ์ในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจาก
ทะเบียนของผู้ใช้งาน เช่น เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอนย้าย สิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น

๔
๒.๔ มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมและจากัดสิทธิ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
(๑) แสดงกระบวนการในการมอบหมายหรือกาหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน
(๒) มีการกาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ตามความจาเป็นในการใช้งาน
(๓) การมอบหมายสิทธิ ต้องสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง
(๔) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
๒.๕ มี ก ารบริห ารจัด การรหัส ผ่า นส าหรั บ ผู้ ใช้ ง าน (user password management) โดยจั ดท า
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ดังนี้
(๑) มีขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(๒) การตั้งรหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
(๓) ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่น
หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดส่งรหัสผ่าน และผู้ใช้งานควรตอบกลับทันที
หลังจากที่ได้รับรหัสผ่าน
(๔) ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราวแล้ว และควรเปลี่ยนรหัสให้
ยากต่อการคาดเดา
(๕) ต้องมีการลงนามเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของตน
(๖) การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านปัจจุบันให้ถูกต้องก่อนที่จะ
อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
(๗) ในกรณีมีความจาเป็นให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับความ
เห็ น ชอบและอนุมั ติ จ ากผู้ บัง คั บ บัญ ชาของหน่ ว ยงานเจ้ า ของระบบโดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาสิทธิพิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึง
ระดับใดได้บ้าง และต้องกาหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
๒.๖ ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) ต้องมีกระบวนการทบทวน
สิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย สิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
๓. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities)

๕
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมู ล
สารสนเทศ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ มีการกาหนดวิธีการปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password use) สาหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถ
กาหนดรหัสผ่านการใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
(๑) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราว ทันทีเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก
(๒) ควรตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
(๓) ควรกาหนดรหัสผ่าน ให้มี ตัวอักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร โดยมีการ
ผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลขและอักขระพิเศษเข้าด้วยกัน
(๔) ไม่ ค วรก าหนดรหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลจากชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ของตนเองหรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
(๕) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
(๖) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(๗) เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
(๘) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
หรือเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(๙) ต้องไม่กาหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคล
(๑๐) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(๑๑) กรณีที่ มี ค วามจ าเป็ นต้ องบอกรหั ส ผ่ านแก่ ผู้อื่ นเนื่ องจากงาน หลั ง จากดาเนิ นการ
เรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(๑๒) ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เมื่อ
ทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
(๑๓) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
(๑๔) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๓.๒ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานอุปกรณ์ ให้กาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
(๑) มีการกาหนดข้อปฏิบัติให้ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย
หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) มีมาตรการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ใช้งาน หรือต้องปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลชั่วคราว
(๓) สร้างความตระหนักให้เกิดความเข้าใจในมาตรการป้องกัน
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(๔) ต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
(๕) ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาไม่เกิด ๓๐ นาที และ
ต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
(๖) ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้ง
โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
๓.๓ การปฏิบัติตามนโยบายควบคุมการไม่ทิ้งสินทรัพย์สารสนเทศสาคัญไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย (clear
desk and clear screen policy) โดยต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินสารสนเทศ เช่ น เอกสาร สื่อ
บันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ เป็นต้น อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มี
สิทธิ และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน ดังนี้
(๑) มีกาหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อย
ทรัพย์สินสารสนเทศที่สาคัญให้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย ให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น
- การจัดการบริเวณล้อมรอบ
- การควบคุมการเข้า-ออก
- การจัดบริเวณการเข้าถึงการส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก
- การวางอุปกรณ์
- ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน
(๒) การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ
- วัฒนธรรมองค์กร
(๓) มีการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลไกการพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน
(๔) มีการกาหนดขอบเขตการป้องกัน ดังนี้
- ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- ลงชือ่ ออกจากระบบทันที เมื่อจาเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
- จัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
- ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- ป้องกันเครื่องโทรสาร เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
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- ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น กล้องดิจิตอล
เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น
- นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
๓.๔ ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยใช้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
(๑) ต้องแสดงหลักฐานเกณฑ์ในการกาหนดเครื่องข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่สาคัญยิ่งยวด
(๒) ต้องแสดงข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าถึงข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่สาคัญยิ่งยวด
๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (network access control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนี้
๔.๑ การใช้บริการระบบเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียง
บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๑) มีการกาหนดระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุระบบเครือข่าย
หรือบริการที่อนุญาตให้มีการใช้งานได้
(๒) มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๓) กาหนดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบเครือข่ ายไร้ ส าย (wireless lan) ระบบอิ นเทอร์เ น็ ต
(internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้ าที่และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของระบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้อง
ทบทวนสิทธิดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.๒ การยืนยั นตัว บุค คลส าหรั บ ผู้ใ ช้ง านที่ อยู่ภ ายนอกมหาวิท ยาลัย ( user authentication for
external connection) จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะ
อนุญ าตให้ผู้ใช้ง านที่ อ ยู่ภายนอกมหาวิท ยาลัยสามารถเข้าใช้ง านระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้
(๑) ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ ต้องแสดงตัวตน (identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งานทุกครั้ง
(๒) ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูล โดยจะต้องมี
วิธีการยืนยันตัวบุคคล (authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง เช่น การใช้
รหัสผ่าน การใช้สมาร์ทการ์ด หรือการใช้ user token ที่ใช้เทคโนโลยี PKI
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(๓) จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน สาหรับการเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน
(๔) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากอินเทอร์เน็ต ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
๔.๓ การระบุอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (equipment identification in network) ต้องมีวธิ กี ารหรือ
กระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายได้ และสามารถยืนยันการเข้าถึงได้ ดังนี้
(๑) ให้กาหนดวิธีการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์
(๒) มีการควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม
(๓) จากัดผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
๔.๔ การป้ อ งกั น พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต่ ง ระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ต้ อ งควบคุ ม การเข้ า ถึง พอร์ต ที่ ใช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภายและทางระบบเครือข่าย
(๑) แสดงขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบสาหรับการเข้าถึงทางกายภายและการเข้าถึงทางระบบเครือข่าย
(๒) กาหนดวิธีการป้องกันช่องทางที่ใช้บารุงรักษาระบบผ่านระบบเครือข่าย
(๓) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้ใช้
งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
๔.๕ การแบ่งแยกระบบเครือข่าย (segregation in networks) ต้องทาการแบ่งแยกระบบเครือข่าย
สาหรับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบเครือข่ายสาหรับผู้ใช้งานภายใน และ
ระบบเครือข่ายสาหรับผู้ใช้งานภายนอก
๔.๖ การควบคุมการเชื่อมต่อทางระบบเครือข่าย (network connection control) ต้องควบคุมการ
เข้าถึงหรือใช้งานระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย
จะต้องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
(๑) มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(๒) จากัดสิทธิ ความสามารถของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
(๓) ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(๔) มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระบบเครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๕) ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนระบบเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
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๔.๗ การควบคุมการจัดเส้นทางบนระบบเครือข่าย (network routing control) ต้องควบคุมการจัด
เส้นทางบนระบบเครือ ข่าย เพื่อให้ก ารเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือ
ไหลเวียนของข้อมู ลหรือ สารสนเทศ สอดคล้องกั บแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึ งหรือการ
ประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ ดังนั้น
(๑) ควบคุมให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขไอพี (ip address plan)
(๒) กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขไอพี เพื่อแยกระบบเครือข่ายย่อย
(๓) กาหนดมาตรการการบังคับใช้เส้นทางบนระบบเครือข่าย สามารถเชื่อมระบบเครือข่าย
ปลายทางผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ หรือจากัดสิทธิในการใช้บริการบนระบบเครือข่าย
๔.๘ การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
(๑) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (remote access) สู่ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ของมหาวิท ยาลั ย ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ พิ่ม ขึ้ น จาก
มาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
(๒) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (remote access) ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตน
ของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
(๓) วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้จากระยะไกล
ต้องได้รับการอนุมั ติจากผู้อานวยการหน่วยงานเจ้าของข้อมู ลก่อน และมีการควบคุม
อย่างเข้มงวดก่ อนนามาใช้และผู้ใช้ง านต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของการเข้าสู่ร ะบบ
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด
(๔) ก่อ นก าหนดให้สิท ธิในการเข้าสู่ร ะบบจากระยะไกลผู้ใช้ ง านต้องแสดงหลัก ฐานระบุ
เหตุผลหรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ และต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้อานวยการหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อนอย่างเป็นทางการ
(๕) มีการควบคุมพอร์ต (port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่ระบบต้องได้รับ
การอนุมัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
(๖) การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเช้าสู่ร ะบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็น
เท่านั้น และไม่ควรเปิดพอร์ตที่ใช้ทิ้งเอาไว้โ ดยไม่จาเป็น ช่วงทางดัง กล่าวควรตัดการ
เชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑๐
๕.๑ ผู้ดูแ ลระบบเครือ ข่าย (network system administrator) ต้องติดตั้ ง โปรแกรมช่ วยบริห าร
จัดการ (domain control) เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของมหาวิทยาลัย
และกาหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
๕.๒ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติก ารเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องจัดไม่ให้ระบบแสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบก่อนที่
การเข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
(๒) ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายาม
คาดเดารหัสผ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
(๓) จากัดระยะเวลาสาหรับใช้ในการป้องกันรหัสผ่าน
(๔) จากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง command line เนื่องจากอาจ
สร้างความเสียหายให้กับระบบได้
๕.๓ ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (user identification and authentication) ต้องกาหนดให้มี
ผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้าง
ว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งมี ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า น ส าหรั บ เข้ า ใช้ ง านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
(๒) หากอนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ร่วมกัน ต้องขึ้นอยู่กับความจาเป็นทางด้านเทคนิค
(๓) สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น สมาร์ทการ์ด RFID หรือเครื่อง
อ่านลายนิ้วมือ เป็นต้น
๕.๔ การบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ า น (password management system) มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
รหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (interactive) หรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อ
ต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
เมื่อได้ดาเนินการติดตั้งระบบแล้ว ให้ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกชื่อ
ผู้ใช้งานที่ได้ถูกกาหนดไว้เริ่มต้นที่มาพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที
๕.๕ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจากัดและควบคุมการใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรม
อรรถประโยชน์บ างชนิดสามารถท าให้ผู้ใช้ห ลีก เลี่ยงมาตรการป้องกั นทางด้านความมั่ นคง

๑๑
ปลอดภัยของระบบได้ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้
กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) จ ากั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง และก าหนดสิ ท ธิ อ ย่ า งรั ด กุ ม ในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ โ ปรแกรม
อรรถประโยชน์
(๒) กาหนดให้อนุญาตใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
(๓) จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
(๔) มีการเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
(๕) กาหนดให้มีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
๕.๖ เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (session
time-out)
(๑) ให้กาหนดหลักเกณฑ์การยุติการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูง ให้กาหนด
ระยะเวลายุติการใช้งานระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นลงหรือเป็นเวลาไม่เกิน
๑๕ นาที ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) ถ้าไม่มีการใช้งานระบบ ต้องทาการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อเข้า
สู่ระบบโดยอัตโนมัติ
(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีกาหนดระยะเวลาให้
ทาการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาตาม
กาหนด
๕.๗ การจ ากั ดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) ต้อง
จากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นสาหรับระบบสารสนเทศ
หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ในการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ สาหรับระบบ
สารสนเทศหรือแอพพลิเคชันที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานได้ ๓ ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง เป็นต้น หรือกาหนดให้ใช้ง านได้เฉพาะ
ช่วงเวลาการทางานของมหาวิทยาลัยตามปกติเท่านั้น
(๒) การกาหนดช่วงเวลาสาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
จะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางด้วย

๑๒
(๓) กาหนดให้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่มีความสาคัญสูง และ/หรือระบบงานที่มี
การใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกสานักงาน เป็นต้น
มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อ
๖. การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ แอพพลิ เ คชั น และสารสนเทศ ( application and
information access control) โดยต้องมีการควบคุม ดังนี้
๖.๑ การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (information access restriction) ต้องจากัดหรือควบคุมการ
เข้ าถึ ง หรื อ เข้า ใช้ง านของผู้ใ ช้ง านและบุ คลากรผ่ า นสนับ สนุน การเข้ าใช้ง านในการเข้า ถึ ง
สารสนเทศและฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชัน โดยให้กาหนดหลักเกณฑ์
ในการจากัดหรือควบคุมการเข้าถึง หรือเข้าใช้งานที่สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
๖.๒ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อมหาวิทยาลัย จะต้องดาเนินการดังนี้
(๑) ต้องแยกระบบซึ่ง ไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่น ๆ และแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบและระดับความสาคัญต่อมหาวิทยาลัย
(๒) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ
(๓) มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกหน่ วยงาน (mobile computing and teleworking) ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ระบบ
ดังกล่าว
๖.๓ การควบคุม อุ ป กรณ์คอมพิ วเตอร์และอุ ป กรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ต้ องก าหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
๖.๔ การปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย (teleworking) ต้องกาหนดแนวปฏิบัติแผนงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan access control)
๗.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยจะต้องทาการลงทะเบียนกั บ
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย โดยจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาจาก
ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๒ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (network system administrator) ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิผู้ใช้งาน การเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ ความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติงานก่ อนเข้าใช้ร ะบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้ งมี ก าร

๑๓
ทบทวนสิท ธิการเข้าถึง อย่างสม่ าเสมอ ทั้ งนี้ร ะบบจะต้องได้รับ อนุญ าตจากผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายตามความจาเป็นในการใช้งาน
(๒) ต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
(๓) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
(๔) ควรทาการเปลี่ยนค่า SSID ที่ถูกกาหนดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (access point) มาใช้งาน
(๕) ควรเปลี่ยนค่าบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบสาหรับการตั้งค่าการทางาน
ของอุป กรณ์ไร้สายและควรจะเลือ กใช้ชื่อบัญ ชีรายชื่อและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพื่อ
ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
(๖) ต้ อ งก าหนดค่ า การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายแบบ WEP (wired
equivalent privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเข้ ารหัสข้อมู ลระหว่าง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) เพื่อให้ยากต่อการดักจับและทาให้ปลอดภัยมากขึ้น
(๗) ควรเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (media access control address) และชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์
ที่มี MAC Address และชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่กาหนดให้สามารถเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายได้ไว้เท่านั้น
(๘) ควรจะมีการติดตั้งอุ ปกรณ์ป้องกั นการบุกรุก (firewall) ระหว่างระบบเครือข่ายไร้สายและ
ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
(๙) ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยกับระบบเครือข่ายไร้สายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย
และเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติให้รายงานต่อผู้อานวยการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบโดยทันที
๘. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (physical and environmental security)
๘.๑ ศูนย์ข้อมูล (data center)
(๑) ให้ ก องบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น ผู้ก าหนดพื้ น ที่ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจน กาหนดนโยบายการติดตั้งอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลและ
จัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้ง านและประกาศให้ทราบทั่วกั น โดยการกาหนด
พื้นที่ดังกล่าวแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางาน พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบสารสนเทศหรือ
ระบบเครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น

๑๔
(๒) ให้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กาหนดสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่ใช้
งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ให้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า ออกพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) หน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัยที่ นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ ายหรืออุ ป กรณ์ที่ ใ ช้ในการ
ปฏิบัติงานบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการขออนุญาต
ใช้งาน และจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาจากผู้อานวยการ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) มีร ะบบสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศของมหาวิท ยาลัยที่ เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานโดยให้มีระบบดังนี้ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง ระบบปรับอากาศและ
ควบคุมความชื้น เครื่องดับเพลิง และให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านัน้
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบทางานปกติและลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการ
ทางานของระบบ
(๖) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้องศูนย์ข้อมูล
(data center) ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
๘.๒ การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (cabling security)
(๑) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปใน
บริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
(๒) ให้มี ก ารป้อ งกั นสายสัญ ญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกั น มิ ให้เ กิ ดความเสียหาย เช่น การดัก จับ
สัญญาณ การตัดสายสัญญาณ ถูกหนูกัดสายสัญญาณ เป็นต้น
(๓) ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซงรบกวน
ของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(๔) ทาป้ายชื่อสาหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสัญญาณผิดเส้น
(๕) จัดทาผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๖) ตู้สื่อสารที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ จะต้องปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก
(๗) พิ จ ารณาใช้ง านสายไฟเบอร์ ออฟติ ก แทนสายสั ญ ญาณสื่อ สารแบบเดิม ส าหรั บ ระบบ
สารสนเทศที่สาคัญ หรือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักที่สาคัญ

๑๕
(๘) ดาเนินการสารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมด เพื่อตรวจสอบหาการติดตั้งอุปกรณ์ดัก
จับสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
๘.๓ การบารุงรักษาอุปกรณ์ (equipment maintenance)
(๑) ให้มีกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนาโดยผู้ผลิต
(๒) ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
(๓) จัดเก็บบันทึ กกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
(๔) จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุง
อุปกรณ์ดังกล่าว
(๕) ควบคุม และสอดส่องดูแลการปฏิบัติง านของผู้ให้บริการภายนอกที่ม าท าการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย
(๖) จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๘.๔ การนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยออกนอกมหาวิทยาลัย (removal of property)
(๑) ให้มีการขออนุญาตก่อนนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดผู้มีอานาจในการเคลื่อนย้ายหรือนาอุปกรณ์ออกนอกมหาวิทยาลัย
(๓) กาหนดระยะเวลาของการนาอุปกรณ์ออกไปใช้นอกมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อมีการนาอุปกรณ์ส่งคืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุญาต และตรวจสอบ
การชารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
(๕) บันทึกข้อมู ลการนาอุ ปกรณ์ของมหาวิทยาลัยออกไปใช้นอกมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานป้องกันการสูญหายรวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
๘.๕ การจัดการอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกมหาวิทยาลัย (security of equipment off-premises)
(๑) กาหนดมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยออกไปใช้ในงาน เช่น การขนส่ง และการเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์ เป็นต้น
(๒) ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
(๓) เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
๘.๖ การจากั ดอุ ปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีก ครั้ง (secure disposal or re-use of
equipment)
(๑) ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว

๑๖
(๒) มีมาตรการหรือ เทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมู ลทับบนข้อมูลที่มี ความสาคัญในอุปกรณ์
สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
๘.๗ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบสารสนเทศ
(๑) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น
(๓) ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จัดเก็บหรือเผยแพร่อยู่บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนั้นได้
๙. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๙.๑ ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
(๑) ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความ
เสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศนั้น
(๒) ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้ผ่านการอบรมหรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(๓) การติ ดตั้ง หรือ ปรับ ปรุง ซอฟต์แวร์ ของระบบสารสนเทศต้องมี ก ารอนุมั ติให้ ติดตั้ ง ก่ อ น
ดาเนินการ
(๔) ไม่ควรติดตั้งซอร์สโค๊ดคอมไพเลอร์ (complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ให้บริการนั้น ๆ
(๕) กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค๊ดและไลเบอร์รี่สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศไว้ใน
สถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(๖) ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ เช่น
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบสารสนเทศ เป็นต้น
(๗) ให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้องต้อ งทาการทดสอบด้านความมั่ นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ
(๘) ให้มีการจัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดินและขั้นตอน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในกรณีที่จาเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเหล่านั้น
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๗
(๙) ให้มีการระบุความต้องการทางสารสนเทศสาหรับระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุงก่อนที่
จะเริ่มต้นทาการพัฒนา
๙.๒ ให้มีการทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(๑) แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเ ทศได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวน
ก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(๒) พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติก ารของระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง
วางแผนด้ า นงบประมาณที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเปลี่ ย นไปใช้
ระบบปฏิบัติการใหม่
๙.๓ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
(๑) ควรให้มีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จัดจ้างจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
(๒) ให้ ร ะบุ ว่ า ใครจะเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาส าหรั บ ซอร์ ส โค๊ ด ในการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
(๓) ให้กาหนดเรื่องการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่จะมี
การพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ทากับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
(๔) ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (malware) ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะทาการติดตั้ง
ก่อนที่จะดาเนินการติดตั้ง
๙.๔ มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
(๑) กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีของระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้สาหรับกระบวนการบริหารจัดการ
ช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น ควรมีการบันทึกดังต่อไปนี้
- ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้งาน
- สถานที่ที่ติดตั้ง
- เครื่องที่ติดตั้ง
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
- ข้อมูลสาหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ๆ
(๒) กาหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สาคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที
(๓) กระบวนการบริ ห ารจัด การช่ องโหว่ข องระบบสารสนเทศ ให้ ผู้ดูแ ลระบบสารสนเทศ
ดาเนินการดังนี้

๑๘
- มีการเฝ้าระวัง และติดตาม ประเมิ นความเสี่ยงส าหรับ ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการประสานงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
- ให้กาหนดแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
- กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่นั้น
(๔) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้ใช้งานได้
อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๙.๕ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (audit logging) มีการบันทึ ก
พฤติกรรมการใช้งาน (log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(๒) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
(๓) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
(๔) ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
(๕) ข้อมูลการล็อกอิน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๖) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๗) ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชัน (configuration) ของระบบ
(๘) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน
(๙) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน หรืออ่านไฟล์ เป็นต้น
(๑๐) ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีที่เข้าถึง
(๑๑) ข้อมูลโพรโทคอลระบบเครือข่ายที่ใช้
(๑๒) ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(๑๓) ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
๑๐. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
๑๐.๑ การใช้งาน
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ดั ง นั้ น ผู้ ใ ช้ ง านจึ ง ควรใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ งานของ
มหาวิทยาลัย

๑๙
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูก ติดตั้ง ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิท ยาลัย ต้องเป็นโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรม
ต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดย
ผิดกฎหมาย
(๓) การติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิท ยาลัย ควร
ปรึก ษาผู้ดู แลระบบเครื อข่า ยประจ าหน่ว ยงาน หรื อผู้รั บ จ้า งในการบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
(๔) การเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ควรปิดเครื่องก่ อนทุกครั้ง และควรใช้ความระมัดระวัง
ในขณะเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือทาตกหล่นได้
(๕) การเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจาหน่วยงาน
รับทราบด้วย เพื่อทาบันทึกประวัติการจัดเก็บพัสดุ
(๖) การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จะต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจา
หน่วยงาน หรืองานบริการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือ ผู้รั บ จ้ างในการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องคอมพิ วเตอร์แ ละอุป กรณ์ที่ ได้ ท าสัญ ญากั บ ทาง
มหาวิทยาลัย
(๗) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ ควรเลือกใช้งานในบริเวณที่ไม่มีอากาศร้อนจัด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
(๘) ก่อ นการใช้งานสื่อ บันทึ ก ข้อมู ล ชนิดต่าง ๆ ต้องมี การตรวจสอบหาไวรัส โดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัสก่อนเสมอ
(๙) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล
(๑๐) ไม่เก็บข้อมูลสาคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
(๑๑) ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
(๑๒) ไม่ควรวางอาหารหรือเครื่องดื่มใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
(๑๓) ผู้ใช้ง านมี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการป้องกั นการสูญ หาย เช่น ควรล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์
ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่ วางเครื่องคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้ในที่ สาธารณะ หรือในบริเ วณที่มีความ
เสี่ยงต่อการสูญหาย เป็นต้น
๑๐.๒ การสารองข้อมูลและการกู้คืน
(๑) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ เช่น
CD, DVD, และ external hard disk เป็นต้น

๒๐
(๒) ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (backup media) ไว้ในสถานที่ที่เ หมาะสม ไม่
เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
(๓) ผู้ใช้งานควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้บนหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard disk) ข้อมูลที่
สาคัญควรมีการสารองข้อมูลเก็บไว้ เพราะหากหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard disk) เสียไป ก็ไม่
กระทบต่อการดาเนินงานและสามารถกู้คืนข้อมูลมาใช้ได้
๑๑. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
๑๑.๑ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการ
เข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
๑๑.๒ เจ้าของข้อ มู ล จะต้อ งมีก ารทบทวนความเหมาะสมของสิท ธิในการเข้าถึง ข้อมูล ของผู้ใช้ง าน
เหล่านี้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
๑๑.๓ วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการถเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
๑๑.๔ การรับส่งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (encryption) ที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XML encryption เป็นต้น
๑๑.๕ ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอก
พื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ใน
สื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
๑๒. การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๑๒.๑ การใช้งานสาหรับผู้ใช้งาน
(๑) ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยต้องทาการกรอกข้อมูลคา
ขอเข้าใช้งานกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดาเนินการกาหนดสิทธิ
ชื่อผู้ใช้งานรายใหม่
(๒) ต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการติดต่องานของราชการ
(๓) ไม่ควรใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่งข้อความ ยกเว้นจะได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
(๔) หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบ

๒๑
(๕) ควรหมั่นตรวจสอบและลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สาคัญ เพื่อลดปริมาณการใช้พนื้ ทีข่ อง
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะส่วนที่สาคัญ
(๖) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เป็นความลับไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติตามข้อก าหนดวิธีการปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password use) ส าหรับผู้ใช้งาน
(๓.๑) ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๑๒.๒ แนวทางการควบคุมการใช้งานสาหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย (network system administrator)
(๑) กาหนดการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
บริการของผู้ใช้งานระบบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
(๒) มีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
(๓) มีการควบคุมการเข้าถึงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการเข้าถึงผู้ใช้งาน (user access
management) ที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๑๓. การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
๑๓.๑ กาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่ม หาวิทยาลัยจัดสรรไว้เท่านั้น ห้ามผู้ใช้ง านทาการเชื่อมต่อ
ระบบคอมพิ วเตอร์ผ่ านช่อ งทางอื่น ยกเว้น มี เ หตุผ ลความจ าเป็นและได้รั บ การอนุมั ติ จ าก
ผู้อานวยการหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
๑๓.๒ การใช้งานเครื่องคอมพิ วเตอร์ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกั นไวรัสและท าการอุดช่องโหว่
ก่อนที่จะทาการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์
๑๓.๓ ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของมหาวิทยาลัย และต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และท าการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ ไม่
เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๑๓.๔ ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยที่ ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

๒๒
๑๓.๕ ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลด
การปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
๑๓.๖ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็นความลับ
ของมหาวิทยาลัย ไม่เสนอความคิดเห็นที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
หรือใช้ข้อความยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะเป็นการทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
๑๓.๗ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานทาการปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อป้องกันการเข้า
ใช้งานโดยบุคคลอื่น
๑๔. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
๑๔.๑ อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
เท่านั้น
๑๔.๒ ผู้ใช้งานที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อาจมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเร็วที่สุด เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม
๑๕. การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log)
เพื่อให้ข้อ มูล จราจรทางคอมพิ วเตอร์ (log) มี ความถูก ต้องและสามารถระบุถึงตัวตนได้ ให้ป ฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ จัดเก็บ ข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) ไว้ในสื่อเก็บ ข้อมูล ที่สามารถรักษาความครบถ้วน
ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บจ้องกาหนดชั้น
ความลับในการเข้าถึง
๑๕.๒ ห้า มผู้ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ายแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ไว้ ยกเว้ น ผู้ ต รวจสอบระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๓ กาหนดให้มี การบันทึก การทางานของระบบบันทึก การปฏิบัติงานของผู้ใช้ง าน (application
logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ บันทึก
การพยายามเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้ ๙๐ วัน
นับต้องแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
๑๕.๔ ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

๒๓

ส่วนที่ ๒
นโยบายระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบเครือข่าย และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ความรับผิดชอบ
๑. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
๓. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
๑. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕)
แนวทางปฏิบัติ
๑. ต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ตามแนวทางต่อไปนี้
๑.๑ มีการจัดท าบัญชีระบบสารสนเทศที่มี ความสาคัญทั้งหมดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ งกาหนดระบบ
สารสนเทศที่จะจัดท าระบบสารอง และจัดทาระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๑.๒ กาหนดให้มีการสารองข้อมูลระบบสารสนเทศแต่ละระบบและกาหนดความถี่ในการสารองข้อมูล
หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น โดยให้
มีวิธีการสารองข้อมูล ดังนี้
(๑) กาหนดประเภทของข้อมูลที่ทาการสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารองข้อมูล

๒๔
(๒) กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลทีจ่ ะทาการสารอง เช่น การสารองข้อมูล
แบบเต็ม (full backup) หรือการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (incremental backup) เป็นต้น
(๓) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ดาเนินการ วัน /เวลา ชื่อข้อมูล
สารอง สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
(๔) ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการสารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน เช่น ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน (configuration) ข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นต้น
(๕) จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล และเขียนชื่อบนสื่ อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถแสดงถึง
ระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
(๖) จัดเก็ บ ข้อ มูล ที่ สารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ ที่ จัดเก็ บ ข้อมูล ส ารองกั บ
มหาวิทยาลัยควรห่างกันเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้น
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกับมหาวิทยาลัย เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม เป็นต้น
(๗) ดาเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สารอง ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่
(๘) ทดสอบบันทึกข้อมูล สารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามปกติ
(๙) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
(๑๐) กาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
๒. ต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
ดังกล่าว ให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ ตามทางต่อไปนี้
๒.๑ มีก ารจัดท าแผนเตรี ยมความพร้อมกรณีฉุก เฉิน ในกรณีที่ ไม่ ส ามารถดาเนินการด้วยวิธีท าง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) มีการประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบสาหรับระบบที่มีความสาคัญนั้น และกาหนดมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงเหล่ านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประท้วงทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
(๓) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
(๔) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
(๕) มีการกาหนดช่องทางในการติดต่ อกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ

๒๕
(๖) การสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ
สิ่งที่ทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
๒.๒ มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ให้สามารถปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. ต้องการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสารอง
และจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔. ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารองข้อมูล และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ที่เพียงพอต่ อ
สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒๖

ส่วนที่ ๓
นโยบายตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
๑. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. สานักงานตรวจสอบภายใน (internal audit division) หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก (external auditor)
๓. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
๔. ผูด้ ูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
๑. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕)
แนวทางปฏิบัติ
๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารสนเทศ
(information security audit and assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดาเนินการโดยสานักงานตรวจสอบภายใน (internal audit
division) หรือโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก (external auditor) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึง
ระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒. มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคานึงถึง ดังนี้
๒.๑ มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ

๒๗
๒.๔ มีมาตรการในการตรวจสอบประเมินระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ควรกาหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านอย่างเดียว
(๒) ในกรณีที่ จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมู ลในแบบอื่น ๆ ให้ส ร้างส าเนาสาหรับข้อมู ลนั้น เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้งควรทาลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จหรือต้องจัดเก็บไว้โดย
มีการป้องกันเป็นอย่างดี
(๓) ควรกาหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
(๔) ควรก าหนดให้มี การเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง บันทึก ข้อมูล log
แสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สาคัญ ๆ
(๕) ในกรณีที่เครื่องมือสาหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกาหนดให้แยกการติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และ
มีการจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้น จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมการดาเนินงาน
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ
๔. มีการแสดงผลการตรวจสอบตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของ
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๘

ส่วนที่ ๔
นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้
งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริห าร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และบุคคลภายนอกที่ป ฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
๑. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
๓. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
๑. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕)
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือทุก
ครั้งที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้งานของระบบสารสนเทศ
๒. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
๓. จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
๔. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน โดยการจัดสัมมนา อย่างน้อยปี

๒๙
ละ ๑ ครั้ง โดยอาจจัดร่วมกั บการสั มมนาอื่นด้วยก็ ได้ และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่ มี
ประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาถ่ายทอดให้ความรู้
๕. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ ยวกับแนวปฏิบัติให้ลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อระวังใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ง่ายโดยมีการปรับปรุงความรู้อยู่เสมอ
๖. ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการกากับ ติดตามประเมินผล และสารวจความต้องการ
ของผู้ใช้งาน

