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สวนที่ 1 

ความหมายและคําจํากัดความ 

1. มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. วิทยาเขต หมายความวา เขตการศึกษาซึ่งประกอบดวยสวนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตทองที่ตามที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

3. หนวยงาน หมายความวา คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย ที่เปนสวนราชการตามโครงสรางของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. หนวยงานภายนอก หมายความวา องคกร หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหมีสิทธิในการเขาถึง

และการใชงานขอมูลหรือสินทรัพยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจะไดรับสิทธิในการใชระบบตามอํานาจ

หนาที่และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับขอมูล 

5. ผูบริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) หมายความวา อธิการบด ี 

6. ผูบริหารดานไอท ีหมายความวา ผูที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมอบหมายใหกํากับดูแลรับผิดชอบงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. ผูบริหาร หมายความวา ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหดูแลดานไอที 

8. ผูบังคับบัญชา หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร 

9. ผูดูแลระบบ (System administrator) หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่

ดูแลเซิรฟเวอร ระบบสารสนเทศ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพ 

10. ผูพัฒนาระบบ หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

11. เจาหนาที่ หมายความวา บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

12. ผูใชงาน (user) หมายความวา นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิสิต บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือบุคคลภายนอกที่มีบัญชีรายชื่อท่ีออกโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร และ/

หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชสินทรัพยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

13. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายความวา การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

14. มาตรฐาน (Standard) หมายความวา บรรทัดฐานที่บังคับใชในการปฏิบัติการจริง เพื่อใหไดตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

15. วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายความวา รายละเอียดท่ีบอกขั้นตอนเปนขอ ๆ ที่ตองนํามาปฏิบัติเพื่อให

ไดมาซึ่งมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 

16. แนวปฏิบัติ (Guideline) หมายความวา แนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิบัติแตแนะนําใหปฏิบัติตาม เพื่อให

สามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 

17. สิทธิของผูใชงาน หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เก่ียวของกับระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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18. เจาของขอมูล หมายความวา ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของระบบงานโดย

เจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้น ๆ หรือ ไดรับผลกระทบโดยตรงหากขอมูลเหลานั้นเกิดสูญหาย 

19. สินทรัพย หมายความวา ขอมูล ระบบขอมูล และทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

หนวยงาน  ไดแก บุคลากร ฮารดแวร ซอฟตแวร คอมพิวเตอร เซริฟเวอร ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย 

อุปกรณเครือขาย เลขที่อยูไอพี โดเมนเนม รวมถึงซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาตอ

หนวยงาน 

20. หองควบคุมระบบ หมายถึง หองท่ีติดตั้งและจัดวางระบบเซิรฟเวอร อุปกรณเชื่อมตอ และอุปกรณเครือขาย

ของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของสํานักบริการคอมพิวเตอร และ/หรือ หนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศ 

21. ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) หมายความวา ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต 

22. ระบบสารสนเทศ หมายความวา ระบบงานของมหาวิทยาลัยที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร และระบบเครือขาย มาชวยในการสรางสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยสามารถนํามาใชประโยชนใน

การวางแผน การบริหาร การสนับสนุนใหการบริการการพัฒนาและควบคุม การติดตอสื่อสาร ซึ่งมี

องคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต ขอมูล

สารสนเทศ ฯลฯ 

23. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network System) หมายความวา ระบบที่เชื่อมตอ

คอมพิวเตอร เซิรฟเวอร อุปกรณเครือขายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

24. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หมายความวา ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน

เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายทีเ่ชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดท้ังตัวอักษร ภาพถาย 

ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว ที่ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับผานโพรโทคอล ตางๆ เชน SMTP, POP3, 

IMAP ฯลฯ 

25. สื่อบันทึกพกพา (portable media) หมายความวา สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล 

เชน CD , DVD , flash drive, external hard disk ฯลฯ 

26. ชื่อผูใช (username) หมายความวา ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการเขาใชงาน

ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่กําหนดสิทธิการใชงานไว 

27. รหัสผาน (password) หมายความวา ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ

ยืนยันตัวบุคคลเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและ

ระบบสารสนเทศ  

28. การเขารหัสลับ (encryption) หมายความวา การนําขอมูลมาเขารหัสลับเพื่อปองกันการลักลอบเขามาใช

ขอมูล ผูที่สามารถเปดไฟลขอมูลที่เขารหัสลับไวจะตองมีโปรแกรมถอดรหัสลับเพื่อใหขอมูลกลับมาใชงานได

ตามปกติ 

29. การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือการมอบ

อํานาจใหผูใชงาน และหนวยงานภายนอก เขาถึงหรือใชงานระบบสารสนเทศ อุปกรณประมวลผล

สารสนเทศ และระบบเครือขาย ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส และทางกายภาพ 
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30. ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายความวา การรักษาไวซึ่งความลับ (confidentiality) ความ

ครบถวนถูกตอง (integrity) และความพรอมใช (availability) ของสารสนเทศ และระบบเครือขาย รวมทัง้

คุณสมบัติอื่น  ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธ

ความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) 

31. เหตุการณดานความปลอดภัย หมายความวา กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขาย

ที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความมั่งคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่

ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย 

32. สถานการณดานความปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด หมายความวา สถานการณดานความ

มั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด ซึ่งอาจทําใหระบบของมหาวิทยาลัยถูกบุกรุกโจมตี และ

ความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 

33. การพิสูจนยืนยันตัวตน (authentication) หมายความวา ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเขาใช

ระบบ เปนขั้นตอนในการพิสูจนยืนยันตัวตนของผูใชบริการระบบ ทั่วไปแลวจะเปนการพิสูจนโดยใชชื่อผูใช 

และรหัสผาน 

34. MAC Address (media access control address) หมายความวา หมายเลขเฉพาะท่ีใชอางถึงอุปกรณท่ี

ติดตอกับระบบเครือขาย หมายเลขนี้จะมากับอีเทอรเน็ตการด โดยแตละการดจะมีหมายเลขที่ไมซ้ํากัน 

ตัวเลขจะอยูในรูปของ เลขฐาน ๑๖ จํานวน ๖ คู ตัวเลขเหลานี้จะมีประโยชนไวใชสําหรับการสงผานขอมูล

ไปยังตนทางและปลายทางไดอยางถูกตอง 

35. WEP (wired equivalent privacy) หมายความวา ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล

ในเครือขายไรสายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใชเขารหัสขอมูล ดังนั้นทุกเครื่องในเครือขายที่รับสงขอมูลถึงกันจึง

ตองรูคาชุดตัวเลขนี้ 

36. WPA (Wi-Fi protected access) หมายความวา ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน

เครือขายไรสายที่พัฒนาขึ้นมาใหมใหมีความปลอดภัยมากกวาวิธีเดิมอยาง WEP  

37. VPN (virtual private network) หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอรเสมือนสวนตัว โดยในการรับสง

ขอมูลจริงจะทําโดยการเขารหัสเฉพาะแลวรับ-สงผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหบุคคลอื่นไมสามารถอาน

ไดและมองไมเห็นขอมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง 

38. แผนผังระบบเครือขาย (network diagram) หมายความวา แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมตอของระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย 
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สวนที่ 2 

 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หมวดที ่1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององคกร (Security Policy) 

1.1 นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Policy) 

 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดทิศทางและสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยให
สอดคลองตามภารกิจขององคกร และไมขัดตอกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 
นโยบาย 
1.1.1 เอกสารนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษร                       

(Information Security Policy Document) 
1) คณะทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตองจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เปนลายลักษณอักษรเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายสื่อสารขอมูล โดยนโยบายฯ ดังกลาวจะตองไดรับการ
อนุมัติจากอธิการบดีเพื่อการนําไปใช 

2) คณะทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตองจัดใหเผยแพร เอกสาร นโยบายระบบบริหาร
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ใหกับผูใชงาน หนวยงานภายนอก และผูที่เก่ียวของใน
ขอบเขตรับทราบ 
 

1.1.2 การทบทวนการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  
1) คณะทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตองดําเนินการตรวจสอบ   ทบทวน  และ

ประเมินนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรืออยาง
นอย 1 ครั้งตอป  หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตอองคกร 
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หมวดที ่2 โครงสรางความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (organization of Information Security) 

๒.๑ โครงสรางความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองคกร (Internal organization) 
 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดกรอบการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศภายในองคกร 
 
นโยบาย 
2.1.1 การกําหนดบทบาทและหนาที่ดานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

security roles and responsibilities) 
1) ผูบริหารระดับสูงสุดตองแตงตั้งกลุมหรือคณะทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 

2.1.2 การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation of duties) 
1) ผูบริหารดานไอทีตองกําหนดตําแหนงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกําหนดความ

รับผิดชอบใหเหมาะสม พรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อใหคงไวซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) ผูบริหารดานไอทีเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ กํากับดูแล ติดตาม และทบทวนภาพรวมของ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต  

3) ผูบริหารตองรับผิดชอบกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4) ผูใชงาน และหนวยงานภายนอกตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2.1.3 การติดตอกับหนวยงานผูมีอํานาจ (Contact with authorities) 

1) ตองกําหนดรายชื่อ และขอมูลสําหรับติดตอกับหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ศูนยประสานงาน  การรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT) การไฟฟา เพื่อใชสําหรับติดตอประสานงาน
ดานความมัน่คงปลอดภัย 

 
2.1.4 การติดตอกับกลุมท่ีมีความสนใจเปนพิเศษเรื่องเดียวกัน (Contact with special interest 

groups) 
1) ตองกําหนดรายชื่อ และขอมูลสําหรับติดตอกลุมที่มีความสนใจเปนพิเศษเรื่องเดียวกัน 

 
2.1.5 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกับการบริหารจัดการโครงการ (Information security in 

project management) 
1) ตองระบุความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ 

 
๒.๒ การควบคมุคอมพิวเตอรแบบพกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล (Mobile devices 

and teleworking) 
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วัตถุประสงค เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและสินทรัพยสารสนเทศจากการใชงานอุปกรณ
คอมพิวเตอรแบบพกพา รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกหนวยงานจากระยะไกล 

นโยบาย 

2.๒.1 การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา (Mobile device policy) 
1) ตองกําหนดวิธีการปองกันขอมูลและสินทรัพยสารสนเทศท่ีอยูในอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา 

และอุปกรณสื่อสารอื่นๆ โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบตัิการใชงานสารสนเทศใหมั่นคงปลอดภัย 
 

2.๒.2 การปฏิบัติงานภายนอกหนวยงาน (Teleworking) 
1) อนุญาตใหปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงานโดยตองใชงานผานชองทางที่จัดเตรียมไวให และตอง

ตรวจสอบตัวตนกอนการใชงาน โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงโปรแกรม
ประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

2) ตองไมนําขอมูลลับขององคกรไวบนอุปกรณสวนตัว หรือหากมีความจําเปนตองใชงาน เมื่อใชเสร็จ
แลวควรลบทิ้งไป 
 

  



 7 

หมวดที ่3 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 

3.๑ การสรรหาบุคลากรกอนการทํางาน (Prior to employment) 
 
วัตถุประสงค เพื่อคัดสรรพนักงานท่ีตรงกับความตองการ และเพ่ือใหพนักงานเขาใจในหนาที่และความ
รับผิดชอบ 
 
นโยบาย 
3.๑.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร (Screening) 

1) ตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน โดยตองไมมีประวัติการบุกรุก แกไข ทําลาย หรือโจรกรรม
ขอมูลสารสนเทศของหนวยงานใดมากอน 
 

3.๑.2 ขอตกลงและเงื่อนไขการจางงาน (Terms and conditions of employment) 
1) ตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอยางเปนลาย

ลักษณอักษรสําหรับหนวยงานภายนอกที่วาจางมาปฏิบัติงาน และจะตองสอดคลองกับนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2) ตองจัดใหลงนามในสัญญาระหวางพนักงานและหนวยงานวาจะไมเปดเผยความลับของหนวยงาน 
(Non-Disclosure Agreement : NDA)  โดยการลงนามนี้จะเปนสวนหนึ่งของการวาจางพนักงาน
นั้นๆ ทั้งนี้ตองมีผลผูกพันทั้งในขณะที่ทํางานและผูกพันตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ภายหลัง
จากที่สิ้นสุดการวาจางแลว 

3) เพื่อใหการบริหารจัดการบัญชีผูใช เปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบันที่สุด เจาหนาทีบุ่คคลที่ดูแล
ทรัพยากรบุคคลสวนกลางของมหาวิทยาลัย ตองแจงให สํานักบริการคอมพิวเตอรทราบทันทีเมื่อมี
เหตุดังนี้ 
- การวาจางงาน  
- การเปลี่ยนแปลงสภาพการวาจางงาน 
- การลาออกจากงาน หรือการสิ้นสุดการเปนผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง หรือการถึงแกกรรม 
- การโยกยายหนวยงาน 
- การพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือระงับการปฏิบัติหนาที ่

 
3.๒ ระหวางการจางงาน (During employment) 

วัตถุประสงค เพื่อใหพนักงานและผูที่ทําสัญญาจางตระหนักและปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบดานความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของตนเอง 

นโยบาย 

3.2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร (Management responsibilities) 
1) ตองใหผูใชงาน และหนวยงานภายนอกที่วาจางมาปฏิบัติงานรับทราบนโยบายที่เกี่ยวของกับการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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3.2.2 การสรางความตระหนัก การใหความรู และการฝกอบรมดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security awareness, education and training) 
1) เจาหนาที่ใหมตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยควรเปน

สวนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงาน 
 

3.๓ การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนการจางงาน (Termination and change of 
employment) 

วัตถุประสงค เพื่อใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิกับเจาหนาที ่หรือเจาหนาที่จากหนวยงานภายนอกที่ถูกยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการจางงาน เพื่อรักษาไวซึ่งความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

นโยบาย 

3.3.1 การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบของการจางงาน (Termination or change of 
employment responsibilities) 
1) หลังจากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจางงาน หรือสิ้นสุดโครงการ ตองยกเลิกสิทธิการเขาถึงขอมูล

ในระบบสารสนเทศทันที 
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หมวดที ่4 การบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) 

4.๑ หนาที่ความรับผิดชอบตอสินทรัพย (Responsibility for Assets) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหระบสุินทรัพยขององคกรและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันสินทรัพยอยาง
เหมาะสม 
 
นโยบาย 
4.๑.1 บัญชีสินทรัพย (Inventory of assets) 

1) ตองจัดทําและเก็บทะเบียนสินทรัพยสารสนเทศ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไปวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

2) ตองตรวจสอบสินทรัพยตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ปละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ 
 

4.๑.2 ผูถือครองสินทรัพย (Ownership of assets) 
1) สินทรัพยในทะเบียนสินทรัพยตองกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

 
4.๑.3 การใชสินทรัพยอยางเหมาะสม (Acceptable use of assets) 

1) การอนุญาตใหใชสินทรัพยสารสนเทศใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 
a. ขอกําหนดการใชงานเครือขาย  
b. ขอกําหนดการใชไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
c. ขอกําหนดการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

  
4.๑.4 การคืนสินทรัพย (Return of assets) 

1) พนักงานที่สิ้นสุดการจางงาน หรือสิ้นสุดโครงการตองคืนสินทรัพยสารสนเทศที่รับผิดชอบทั้งหมด 
รวมทั้งกุญแจ บัตรประจําตัวพนักงาน บัตรผานเขาออก คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง คูมือและ
อุปกรณตาง ๆ   
 

4.๒ การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information classification) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหสินทรัพยสารสนเทศไดรับระดับการปองกันที่เหมาะสมโดยสอดคลองกับความสําคัญของ
สารสนเทศนั้นที่มีตอองคกร 
 
นโยบาย 
4.2.1 ชั้นความลับของสารสนเทศ (Classification of information) 

1) ตองทําการจัดหมวดหมูสินทรัพย กําหนดระดับความสําคัญ และกําหนดชั้นความลับ เพื่อปองกัน
สารสนเทศใหมีความปลอดภัย โดยใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ 
พ.ศ.2544  

2) สินทรัพยสารสนเทศ ซึ่งทําซ้ํามาจากตนฉบับซึ่งมีการกําหนดชั้นความลับไว ใหถือวามีชั้นความลับ
เดียวกับตนฉบับ 
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4.2.2 การบงช้ีสารสนเทศ (Labeling of information) 

1) ตองจัดใหมีวิธีการจัดทํา และจัดการปายชื่อสินทรัพย 
 

4.2.3 การจัดการสินทรัพย (Handling of assets) 
1) ขอมูลลับตองไมถูกเปดเผยกับผูอื่น เวนแตมีความจําเปนในการปฏิบัติงาน 
2) ขอมูลที่เปนขอมูลลับตองไมเปดเผยตอบุคคลภายนอก ยกเวนในกรณีท่ีการเปดเผยนั้นครอบคลุม

โดยขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล 
3) หากสงผานขอมูลที่เปนขอมูลลับผานเครือขายตองปองกันขอมูลอยางเหมาะสม ไดแก การปกปอง

ดวยรหัสผาน หรือ การเขารหัสขอมูล 
4) ขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรทั้งหมด ทั้งทีเ่ก็บรักษาอยูในเครื่อง

คอมพิวเตอรของผูใชงานหรือเครือ่งคอมพิวเตอรแมขายที่ดูแลโดยผูใชงาน ตองไดรับการสํารอง
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพือ่ประโยชนในการกูคืนขอมูลเมื่อมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น ตัวอยางเชน การติด
ไวรัส ฮารดดิสกเสีย เปนตน 
 

4.๓ การจัดการสื่อบันทึกขอมลู (Media Handling) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การขนยายการลบ หรือการทําลาย
สารสนเทศท่ีจัดเก็บอยูบนสื่อบันทึกขอมูล 
 
นโยบาย 
4.3.1 การบริหารจัดการสื่อบันทึกขอมูลที่ถอดแยกได (Management of removable media) 

1) สื่อบันทึกขอมูล และอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาตาง ๆ (เชน PDA,  Thumb- Drive,  CD -Rom  
เปนตน) ที่มีขอมูลลับขององคกรบันทึกอยู ตองไดรับการดูแลรักษาและใชงานอยางระมัดระวัง 
 

4.3.2 การทําลายสื่อบันทึกขอมูล (Disposal of media) 
1) ขอมูลลับขององคกรที่สําเนามาเก็บอยูบนสื่อบันทึกขอมูล หากไมใชงานแลวตองทําลายใหสิ้นซาก 

ตามแนวปฏิบัติการทําลายขอมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกขอมูล 
 

4.3.3 การขนยายสื่อบันทึกขอมูล (Physical media transfer) 
1) หากตองขนยายสื่อบันทึกขอมูลจะตองปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต เชน การล็อกกุญแจ 

การปดผนึก การเขารหัส เปนตน 
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หมวดที ่5 การควบคมุการเขาถึง (Access Control) 

5.๑ ความตองการทางธุรกิจสาํหรับการควบคุมการเขาถึง (Business requirements of 
access control) 

 
วัตถุประสงค เพื่อจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ และอุปกรณประมวลผลสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต  
 
นโยบาย 
5.๑.1 นโยบายควบคุมการเขาถึง ( Access control policy) 

1) กําหนดนโยบายควบคุมการเขาถึงเปนการกําหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคลองกับ
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศสําหรับผูใชงาน เจาหนาที่ รวมถึง
บุคคลภายนอกเพ่ือควบคุมใหเขาถึงเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต โดยมีมาตรการควบคุมการเขาถึง ตาม
แนวปฏิบัติดังตอไปนี้  

1) แนวปฏิบัตใินการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 
2) แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงเครือขายและบริการเครือขาย 
3) แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
4) แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
5) แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

 
5.๑.2 การเขาถึงเครือขายและบริการเครือขาย (Access to networks and network services) 

1) กําหนดการปองกันทางเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
เครือขายและบริการเครือขาย และ แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย  
 

5.๒ การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมมีสิทธิใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได 
 
นโยบาย 
5.2.1 การลงทะเบียนและการถอดถอนสิทธิผูใชงาน (User registration and de-registration) 

1) การลงทะเบียนผูใชงานใหม ตองกําหนดใหมรีะเบียบปฏิบัติอยางเปนทางการเพื่อใหสามารถใชงาน
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในกรณีที่ผูใชงานสิ้นสุดสถานภาพตองยกเลิก
ออกจากระบบทันทตีาม แนวปฏิบัติการจัดการการเขาถึงของผูใชงาน 
 

5.2.2 การจัดการสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (User access Provisioning) 
1) ผูดูแลระบบตองมกีระบวนการกําหนดสิทธิใหครอบคลุมผูใชงานใหครบทุกประเภทและทุกบริการ 

 
5.2.3 การบริหารจัดการสิทธิการเขาถึงตามระดับสิทธิ (Management of privileged access right) 

1) ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิผูใชงานในการเขาถึงระบบสารสนเทศแตละระบบ รวมทั้งกําหนดสิทธิ
แยกตามหนาที่รับผิดชอบดวย โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการจัดการการเขาถึงของผูใชงาน 
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5.2.4 การบริหารจัดการขอมูลความลับสําหรับการพิสูจนตัวตนของผูใชงาน (Management of 
privileged access right) 
1) การสงมอบขอมูลการพิสูจนตัวตนซึ่งเปนขอมูลลับ ดังนั้นตองมีกระบวนการปองกันและการปกปด 

โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการจัดการการเขาถึงของผูใชงาน 
 

5.2.5 การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user access rights) 
1) ผูดูแลระบบตองทบทวนสิทธิในการเขาถึงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 
5.2.6 การถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิการเขาถึง (Removal or adjustment of access rights) 

1) เมื่อเจาหนาทีล่าออก เปลี่ยนแปลงขอตกลงหรือหรือสัญญา ผูดูแลระบบตองทําการถอดถอนหรือ
ปรับปรุงสิทธิใหถูกตอง 
 

5.๓ หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูใชงานมีความรับผิดชอบในการปองกันขอมูลการพิสูจนตัวตน 
 
นโยบาย 
5.3.1 การใชขอมูลการพิสูจนตัวตนซึ่งเปนขอมูลลับ (Use of secret authentication information) 

1) ผูใชงานตองปฏิบัติตามการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศองคกร การกําหนด การเปลี่ยนแปลงและ
การยกเลิกรหัสผาน และการจัดการควบคุมการใชรหัสผานตามแนวปฏิบัติการใชงานสารสนเทศให
มั่นคงปลอดภัย หัวขอ การใชงานรหัสผาน 

2) รหัสผานถือเปนขอมูลลับ และเปนหนาที่ของผูใชงานทุกคนที่ตองเก็บรักษารหัสผานอยางมั่นคง
ปลอดภัย  

3) ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ที่กระทําผานบัญชีผูใชงานและรหัสผานของตนทั้งหมด 
4) รหัสผานตองไดรับการเปลี่ยนเมื่อเขาใชงานครั้งแรก และเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอตามชวงระยะเวลา

ทีก่ําหนดไว 
 

5.๔ การควบคมุการเขาถึงระบบ (System and application access control) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการเขาถึงระบบสารสนเทศและขอมูลบนระบบสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต 
 
นโยบาย 
5.4.1 การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) 

1) ตองควบคุมการใชงานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ไดแก กําหนดสิทธิในการใชงาน ไดแก เขียน 
อาน ลบ ได เปนตน กําหนดกลุมของผูใชงาน ที่สามารถใชงานได ตรวจสอบวา สารสนเทศท่ี
อนุญาตใหใชงานนั้นมี เฉพาะขอมูลที่จําเปนตองใชงาน  โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการควบคุม
การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

2) บัญชีผูใชงานที่มีสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศในระดับพิเศษ เชน Root หรือ Administrator 
ตองไดรับการพิจารณามอบหมายใหแกผูใชงานตามความจําเปน และกําหนดระยะเวลาในการ
เขาถึงอยางเหมาะสมกับการทํางานเทานั้น 
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3) บุคคลภายนอก ตองแสดงความยินยอมปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด กอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหเขาถึงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแนวปฏิบัติการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบสารสนเทศ 
 

5.4.2 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการล็อกอินเขาระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure log-on 
procedures) 
1) การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองผานการล็อกอินเขาระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยตาม แนว

ปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  
  

5.4.3 การใชโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of privileged utility programs) 
1) ตองกําหนดใหควบคุมการใชโปรแกรมยูทิลิตี้สําหรับระบบ เพื่อปองกันการเขาถึงโดยผูที่ไมไดรับ

อนุญาต ไดแก 
-  กอนใชตองทําการพิสูจนตัวตนกอน 
-  ใหทําการแยกโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากโปรแกรมระบบงาน 
-  จํากัดการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ใหเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายแลวเทานั้น 
-  ใหบันทึกรายละเอียดการเขาใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้  

 
5.4.4 การควบคุมการเขาถึงซอรสโคดของโปรแกรม (Access control to program source code) 

1) อนุญาตเฉพาะผูรับผิดชอบสามารถเขาถึงซอรสโคดของโปรแกรม 
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หมวดที ่6 การเขารหัสขอมูล (Cryptography) 

6.๑ มาตรการเขารหัสขอมูล (Cryptographic controls) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหใชการเขารหัสขอมูลอยางเหมาะสมและไดผล ปองกันความลับ การปลอมแปลง หรือความ
ถูกตองของสารสนเทศ 
 
นโยบาย 
 
6.๑.1 นโยบายการใชมาตรการเขารหัสขอมูล (Policy on the use of cryptographic controls) 

1) ตองควบคุมรหัสขอมูลตามขอตกลง และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

6.๑.2 การบริหารจัดการกุญแจ (Key management) 
1) ตองจัดทําแนวปฏิบัติการใชงานกุญแจ เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลงขอมูล 
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หมวดที ่7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดลอม (Physical and 
environmental Security) 

7.๑ พื้นที่ที่ตองการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Secure areas) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไมไดรับอนุญาต ความเสียหาย และการแทรกแซงการ
ทํางาน ที่มีตอสารสนเทศและอุปกรณประมวลผลสารสนเทศขององคกร 
 
นโยบาย 
7.๑.1 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ (Physical security perimeter) 

1) ตองแบงพื้นท่ีอยางชัดเจน และกําหนดระดับการควบคุมเพื่อปองกันการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศ
ที่มีความสําคัญ 

2) ตองจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงและพ้ืนที่แตละชนิดและประกาศใหผูเกี่ยวของทราบ  
3) ตองดูแลรักษาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีใหเปนไปตาม แนวปฏิบัตกิารรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง

กายภาพหองควบคุมระบบ 
 

7.๑.2 การควบคุมการเขาออกทางกายภาพ (Physical entry controls) 
1) ตองควบคุมใหเฉพาะผูทีม่ีสิทธิ หรือผูที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาออกในพื้นท่ี 
2) ตองกําหนดสิทธิ และชวงเวลาในการผานเขาออกพื้นท่ี 
3) ตองบันทึกการผานเขาออกในพื้นท่ีที่สําคัญ 
4) ตองไมเปดประตูสํานักงานทิ้งไว หรือยินยอมใหบุคคลอื่นติดตามเขาภายในพื้นท่ีสํานักงานโดย

เด็ดขาด เวนแตบุคคลอื่นนั้นสามารถแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรผูมาติดตอได เพ่ือเปนการ
ปองกันการเขาถึงพื้นท่ีสํานักงาน  และพ้ืนที่ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยโดยบุคคลที่ไมไดรับ
อนุญาต 
 

7.๑.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสํานักงาน หองทํางาน และอุปกรณ (Securing office, 
room and facilities) 
1) ตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ใหกับสํานักงาน หองทํางานและ

เครื่องมือตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบที่มีความสําคัญสูงตองไมตั้งอยูในบริเวณทีม่ีการ
ผานเขาออกของบุคคลเปนจํานวนมาก 

2) เจาหนาที่ควรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของพื้นท่ีทํางานของตนเปนประจําทุกวันหลังเลิกงาน 
เพื่อใหมั่นใจวาตูเซฟ ตูเอกสาร ลิ้นชัก และอุปกรณตางๆ ไดรับการปดล็อค อยางเหมาะสม และ
กุญแจถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย 

3) ขอมูล สื่อบันทึก วัสดุ  และอุปกรณที่จัดเก็บขอมูลลับตองไมถูกทิ้งไวโดยลําพังบนโตะทํางาน ใน
หองประชุม หรือในตูที่ไมไดล็อคกุญแจโดยเด็ดขาด 

4) ขอมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณท่ีจัดเก็บขอมูลลับตองไมถูกทิ้งลงในถังขยะโดยไมไดรับการ
ทําลายอยางเหมาะสม โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการทําลายขอมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกขอมูล 

5) เจาหนาที่ตองไมยินยอมใหผูใดทําการเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรหรือสื่อบันทึกขอมูลออกจาก
พื้นท่ีทํางานของตนโดยเด็ดขาด เวนแต บุคคลผูนั้นเปนเจาหนาที่ ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ 
และเปนการดําเนินการที่มีคําสั่งอยางถูกตองของหนวยงานเทานั้น 
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7.๑.4 การปองกันตอภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดลอม (Protecting against external end 
environmental threats) 
1) ตองมีวิธีปองกันจากการทําลายของธรรมชาติหรือคนที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
7.๑.5 การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตองการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Working in secure areas) 

1) หากพบสิ่งผิดปรกติ หรือการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จะตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 
2) ในบริเวณที่ตองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตองติดประกาศแจงเตือน เชน ”หามเขากอนไดรับ

อนุญาต” 
 

7.๑.6 พื้นที่สําหรับรับสงของสิ่งของ (Delivery and loading areas) 
1) ตองแยกจุดที่รับสงสิ่งของ ออกจากพื้นท่ีที่มีอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ และดําเนินการแกะหีบ

หอหรือตรวจสอบใหเสร็จสิ้น กอนนําเขาสูพื้นที่ที่ตองการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 

7.๒ อุปกรณ (Equipment) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการสูญหาย การเสียหาย การขโมย หรือการเปนอันตรายตอสินทรัพยและปองกันการ
หยุดชะงักตอการดําเนินงานขององคกร 
 
นโยบาย 
7.2.1 การจัดตั้งและปองกันอุปกรณ (Equipment siting and protection) 

1) การจัดตั้ง หรือการจัดวางอุปกรณสินทรัพยสารสนเทศ อุปกรณใดที่มีความสําคัญสูงตองจัดวางในที่
ที่เขาถึงไดยาก 
 

7.2.2 ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน (Supporting utilities) 
1) อุปกรณที่มีความสําคัญสูงควรติดตั้งระบบปองกันความลมเหลวของอุปกรณ เชน ระบบสํารอง

ไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน  
 

7.2.3 ความม่ันคงปลอดภัยของการเดินสายสญัญาณและสายสื่อสาร (Cabling security) 
1) การเดินสายสัญญาณตองแยกทอเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน 
2) ตองมีการทําปายสายสัญญาณชัดเจน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตองมีการปรับปรุงปาย

สายสัญญาณใหถูกตอง 
 

7.2.4 การบํารุงรักษาอุปกรณ (Equipment maintenance) 
1) ตองจัดใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณเพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวา 

ตามระดับความสําคัญ 
 

7.2.5 การนําสินทรัพยขององคกรออกนอกสํานักงาน (Removal of assets) 
1) หามนําสินทรัพยสารสนเทศออกนอกพื้นที่กอนไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ และตองมีขั้นตอนใน

การตรวจสอบและติดตาม 
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7.2.6 ความม่ันคงปลอดภัยของอุปกรณและสินทรัพยที่ใชงานอยูภายนอกสํานักงาน (Security of 
equipment and assets off- premises) 
1) สินทรัพยที่ใชงานอยูภายนอกสํานักงานตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามความเสี่ยง 

 
7.2.7 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการกําจัดหรือทําลายอุปกรณ หรือการนําอุปกรณไปใชงานอยางอื่น

(Secure disposal or re-use of equipment) 
1) ขอมูลที่เก็บอยูบนสื่อบันทึกขอมูล หากไมมีการใชงานแลวตองทําลายใหสิ้นซาก โดยใหเปนไปตาม

แนวปฏิบัติการทําลายขอมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกขอมูล 
 

7.2.8 อุปกรณของผูใชงานที่ทิ้งไวโดยไมมีผูดูแล (Unattended user equipment) 
1) ตองปองกันใหผูไมมีสิทธิเขาถึงอุปกรณสินทรัพยสารสนเทศที่ไมมีผูดูแล 

 
7.2.9 การควบคุมการไมทิ้งสินทรัพยสารสนเทศที่สําคัญไวในที่ไมปลอดภัย (Clear desk and clear 

screen policy) 
1) เจาหนาทีต่องควบคุมเอกสาร ขอมูล หรือสื่อตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญจัดเก็บ หรือบันทึกอยู ไมใหวาง

ทิ้งไวบนโตะทํางานหรือในสถานที่ไมปลอดภัยในขณะไมไดนํามาใชงาน ตลอดจนการควบคุม
หนาจอคอมพิวเตอร (Desktop) ไมใหมีขอมูลสําคญัปรากฏในขณะไมไดใชงาน โดยใหเปนไปตาม
แนวปฏิบัติการใชงานสารสนเทศใหมั่นคงปลอดภัย 
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หมวดที ่8 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน (Operations Security) 

8.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบ (Operational Procedures and 
Responsibilities) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติงานกับอุปกรณประมวลผลสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองและม่ันคงปลอดภัย 
 
นโยบาย 
8.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร (Documented operating procedures) 

1) ตองจัดทําคูมือหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่เก่ียวกับสารสนเทศที่สําคัญของหนวยงาน เพื่อปองกันการ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศท่ีผิดพลาด 
 

8.1.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
1) กําหนดใหมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ เชน ตองมีการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน

ดําเนินการ 
2) ตองมีการสํารองขอมูลสารสนเทศกอนการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ 

 
8.1.3 การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management) 

1) ควรติดตั้งระบบเพื่อตรวจสอบติดตามทรัพยากรของระบบ เชน CPU Memory Harddisk วา
เพียงพอหรือไม และนําขอมูลการตรวจสอบติดตามมาวางแผนการเพิ่มหรือลดทรัพยากรในอนาคต  
 

8.1.4 การแยกสภาพแวดลอมสําหรับการพัฒนา การทดสอบ และการใหบริการออกจากกัน (Separation 
of development, testing and operational environments) 
1) ในระบบที่มีความสําคัญสูงควรแยกระบบการพัฒนา ออกจากระบบการใหบริการจริง เพื่อปองกัน

การเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
 

8.๒ การปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Protection from Malware) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหสารสนเทศและอุปกรณประมวลผลสารสนเทศไดรับการปองกันจากโปรแกรมไมประสงคดี 
 
นโยบาย 
8.2.1 มาตรการปองกันโปรแกรมไมประสงคดี (Controls against malware) 

1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา กอนเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
เว็บเบราเซอร (Web browser) ตองติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและอุดชองโหวของ
ระบบปฏิบัติการและเว็บเบราเซอร 

2) ผูใชตองปรับปรุง Patch และ HotFix อยางสม่ําเสมอ โดยสามารถดาวนโหลด Patch และ HotFix  
ตางๆ จากเว็บไซตเจาของผลิตภัณฑเพื่อแกปญหาชองโหว เปนตน 

3) ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ตจะตองทดสอบไวรัส (Virus Scanning) โดย
โปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกครั้ง 
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8.๓ การสํารองขอมูล (Backup) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล และใหมั่นใจวาระบบสารสนเทศอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
นโยบาย 
8.3.1 นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล (Information backup and recovery policy) 

1) หนวยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการใหดําเนินการสํารองขอมูล ตามแนวปฏิบัติการ
สํารองและการกูคืนขอมูล 

2) ตองสํารวจขอมูล และจัดระดับความสําคัญ กําหนดขอมูลที่ตองการสํารอง และความถี่ในการ
สํารองขอมูล 

3) ขอมูลที่มีความสําคัญสูงตองจัดใหมีความถี่การสํารองมาก  และควรจัดใหมีการสํารองขอมูล
ภายนอกสํานักงาน 

4) ตองมีการควมคุมการเขาถึงทางกายภาพ ( Physical  Access  Control)  ของสถานที่ท่ีเก็บขอมูล 
สํารอง สื่อเก็บขอมูลตองไดรับการปองกันสอดคลองกับระดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

5) ตองทดสอบขอมูลที่สํารองอยางสม่ําเสมอ 
6) ตองทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
7) หากตองมีการกูคืนขอมูลใหดําเนินการกูคืนขอมูลตาม ตามแนวปฏิบัติการสํารองและการกูคืน

ขอมูล 
 

8.๔ การบันทึกขอมูลล็อกและการเฝาระวัง (Logging and Monitoring) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการบันทึกเหตุการณและจัดทําหลักฐาน 
 
นโยบาย 
8.4.1 การบันทึกขอมูลล็อกแสดงเหตุการณ (Event logging) 

1) สํานักบริการคอมพิวเตอรตองจัดเก็บขอมูลบันทึกกิจกรรมของผูใชงาน เพื่อใชติดตามกรณีเกิดเหตุ
ความมั่นคงปลอดภัย  
 

8.4.2 การปองกันขอมูลล็อก ( Protection of log information) 
1) อุปกรณบันทึกล็อกและขอมูลการล็อกสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

 
8.4.3 ขอมูลล็อกกิจกรรมของผูดูแลระบบและเจาหนาที่ปฏิบัติการระบบ (Administrator and 

operator logs) 
1) ตองมีการบันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของผูดูแลระบบ และมีการทบทวนอยูเสมอ 

 
8.4.4 การตั้งนาฬิกาใหถูกตอง (Clock Synchronization) 

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทุกเครื่องตองตั้งเวลาใหตรงกันโดยเทียบเวลาจากเซิรฟเวอรประสาน
จังหวะเวลาที่สํานักบริการคอมพิวเตอรมีไวใหบริการ 
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8.๕ การควบคมุการติดตั้งซอฟตแวรบนระบบใหบริการ (Control of operational 
software) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหระบบใหบริการมีการทํางานที่ถูกตอง 
 
นโยบาย 
 
8.5.1 การติดตั้งซอฟตแวรบนระบบใหบริการ (Installation of software on operational 

systems) 
1) ตองติดตั้งเฉพาะที่ซอฟตแวรที่จําเปนในการใหบริการ 

 
8.๖ การบริหารจัดการชองโหวทางเทคนคิ (Technical Vulnerability Management) 
 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการใชประโยชนจากชองโหวทางเทคนิค 
 
นโยบาย 
8.6.1 การจํากัดการติดตั้งซอฟตแวรบนระบบใหบริการ (Restrictions on software installation) 

1) ระบบที่ใหบริการตองทําการ Patch ซอฟตแวรอยางสม่ําเสมอ 
2) ตองทําการลบ User ที่ไมจําเปนออกจากระบบ เชน Test 
3) ตองปด Service ที่ไมไดใชงาน 
4) ซอฟตแวรใดไมไดใชงานตองลบออก 

 
8.6.2 การบริหารจัดการชองโหวทางเทคนิค (Management of technical vulnerabilities) 

1) ตองติดตามขอมูลทางดานเทคนิคของชองโหวอยางสม่ําเสมอ 
 

8.๗ สิ่งที่ตองพิจารณาในการตรวจประเมินระบบ (Information Systems Audit 
Considerations) 

 
วัตถุประสงค เพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมการตรวจประเมินบนระบบที่ใหบริการสารสนเทศ 
 
นโยบาย 
8.7.1 มาตรการการตรวจประเมินระบบ ( Information systems audit controls) 

1) ตองวางแผนการตรวจสอบระบบ โดยการตรวจสอบที่จะดําเนินการจะตองมีผลกระทบตอระบบ 
และกระบวนการดําเนินงานของหนวยงานนอยที่สุด 
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หมวดที ่9 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการสื่อสารขอมูล (Communications security) 
9.๑ การบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยของเครือขาย (Network Security 

Management) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการปองกันสารสนเทศในเครือขาย และอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ 
 
นโยบาย 
9.1.1 มาตรการเครือขาย (Network controls) 

1) กําหนดนโยบายการควบคุมการเขาถึงเครือขาย และบริการเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัยโดย
ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงเครือขายและบริการเครอืขาย และ แนวปฏิบัติการ
ควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
 

9.1.2 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับบริการเครือขาย (Security of network services) 
1) ผูบริหารตองมีการกําหนดระดับความตองการสําหรับบริการเครือขาย 

 
9.1.3 การแบงแยกเครือขาย (Segregation in networks) 

1) ผูดูแลระบบตองจัดแบงเครือขายระหวางการใชงานภายในและผูใชภายนอกที่ติดตอกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยพิจารณาจากบริการเครือขาย ระบบสารสนเทศ กลุมของผูใชงาน
ของทั้งสองฝาย 
 

9.๒ การถายโอนสารสนเทศ (Information transfer) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศท่ีมีการถายโอนภายในองคกรและถายโอน
กับหนวยงานภายนอก 
 
นโยบาย 
9.2.1 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการถายโอนสารสนเทศ (Information transfer policies and 

procedures) 
1) การใชบริการสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมหนวยงาน

ภายนอกเขาถึงระบบสารสนเทศ 
 

9.2.2 ขอตกลงสําหรับการถายโอนสารสนเทศ (Agreements on information transfer) 
1) การทําขอตกลงตองคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผูดูแลระบบตองควบคุมการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหมีความปลอดภัยทั้ง 3 ดาน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รักษาความถูกตองของขอมูล (Integrity) และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ (Availability) 
 

9.2.3 ขอตกลงการรักษาความลับหรือการไมเปดเผยความลับ (Confidentiality or non-disclosure 
agreements) 
1) ตองจัดใหมีการลงนามในสัญญาระหวางหนวยงานและหนวยงานภายนอก วาจะไมเปดเผยความลับ

ของหนวยงาน (Non-Disclosure Agreement : NDA) 
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หมวดที ่10 การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ (System acquisition, 
development and maintenance) 

10.๑ ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security requirements of 
information systems) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญหนึ่งของระบบตลอดวงจรชีวิตของ
การพัฒนาระบบ ซึ่งรวมถึงความตองการดานระบบท่ีมีการใหบริการผานเครือขายสาธารณะดวย 
 
นโยบาย 
10.1.1 การวิเคราะหและกําหนดความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

security requirements analysis and specification) 
1) ตองกําหนดความตองการดานความมั่นคงปลอดภัยกอนจะพัฒนาขึ้นมาใชงานหรือซื้อมาใชงาน 

 
10.1.2 ความม่ันคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศบนเครือขายสาธารณะ (Securing application 

services on public networks) 
1) สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับบริการสารสนเทศซึ่งมีการสงผานเครือขายสาธารณะตองไดรับการปองกัน

จากการฉอโกง การโตเถียง และการเปดเผยและการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต 
 

10.1.3 การปองกันธุรกรรมของบริการสารสนเทศ (Protecting application services transactions) 
1) สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริการสารสนเทศ ตองไดรับการปองกันจากการรับสงขอมูล

ที่ไมสมบูรณ การสงขอมูลผิดเสนทาง การเปลี่ยนแปลงขอความโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย
ขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต การสงขอความซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต 
 

10.๒ ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับกระบวนการพัฒนาและสนับสนุน (Security in 
development and support processes) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีการออกแบบและดําเนินการตลอดวงจรชีวิตของการ
พัฒนาระบบ 
 
นโยบาย 
10.2.1 นโยบายการพัฒนาระบบใหมีความมั่นคงปลอดภัย (Secure development policy) 

1) ผูพัฒนาระบบสารสนเทศตองมีกระบวนการเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขซอฟตแวรสําหรับ
ระบบสารสนเทศทีใ่ชงานจริง เชน ตองมีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ  
 

10.2.2 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ ( System change control procedures) 
1) ผูพัฒนาระบบสารสนเทศตองจัดทําแนวปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ 
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10.2.3 การทบทวนทางเทคนิคตอระบบหลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานของระบบ ( Technical 
review of applications after operating platform changes) 
1) เมื่อระบบปฏิบัติการมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงซอฟตแวรตางๆ  ผูพัฒนาระบบสารสนเทศจะตอง

ตรวจสอบและทดสอบวาไมมีผลกระทบตอการทํางานและความมั่นคงปลอดภัย 
 

10.2.4 การจํากัดการเปลี่ยนแปลงซอฟตแวรสําเร็จรูป (Restrictions on changes to software 
packages) 
1) เมื่อมีการใชงานซอฟตแวรสําเร็จรูปตองมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเทาที่จําเปน  และการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะตองถูกทดสอบและจัดทําเปนเอกสารเพื่อใหสามารถนํามาใชงานไดเม่ือมี
การปรับปรุงซอฟตแวรในอนาคต 
 

10.2.5 หลักการวิศวะกรรมระบบดานความมั่นคงปลอดภัย (Secure system engineering principles) 
1) ควรนําหลักการวิศวกรรมระบบมาประยุกตใชกับงานการพัฒนาระบบ เชน 

(๑) ควรนําระบบงานที่สําคัญไปอยูหลัง Firewall 
(๒) ปดชองโหวของระบบใหเหลือนอยที่สุด 
(๓) การออกแบบดานความปลอดภัยตองใหงายสําหรับการทําความเขาใจ 

 
10.2.6 สภาพแวดลอมของการพัฒนาระบบท่ีมีความมั่นคง (Secure development environment) 

1) หากมีความจําเปนตองใหหนวยงานภายนอกเขามาพัฒนาระบบภายในหนวยงาน ตองกําหนด
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัย เชน ตัดการเชื่อมตอเครือขายออกสูภายนอกเพ่ือปองกัน
การนําขอมูลลับออกสูภายนอก 

2) มีการแบงสิทธิตามหนาที่การทํางานอยางชัดเจน เชน ผูพัฒนาระบบ ผูดูแลฐานขอมูล 
3) ตองตรวจสอบประวัติของหนวยงานภายนอกที่มารับจาง 
4) หนวยงานภายนอกตองปฏบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของหนวยงาน 

 
10.2.7 การจางหนวยงานภายนอกพัฒนาระบบ (Outsourced development) 

1) ตองมีการประชุมติดตาม และบันทึกการประชุมกิจกรรมการพัฒนาระบบอยางสม่ําเสมอ  
2) หากพบการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 
10.2.8 การทดสอบดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบ  (System security testing) 

1) การทดสอบดานความมั่นคงปลอดภัยตองทําการทดสอบการใชงานในชวงของการพัฒนา หากไม
ผานการทดสอบตองแกไขใหแลวเสร็จกอนการสงมอบ  
 

10.2.9 การทดสอบเพื่อรับรองระบบ (System acceptance testing) 
1) การทํางานของฟงกชันทุกฟงกชันการทํางาน ตองทํางานถูกตอง และสามารถทํางานได 
 

10.๓ ขอมูลสําหรับการทดสอบ (Test data) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการปองกันขอมูลที่นํามาใชในการทดสอบ 
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นโยบาย 
10.3.1 การปองกันขอมูลสําหรับการทดสอบ 

1) ขอมูลจริงที่จะนําไปใชในการทดสอบระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบในการรักษาขอมูล
และเจาของขอมูลนั้นๆ กอน เมื่อใชงานเสร็จจะตองทําการลบขอมูลจริงออกจากระบบทดสอบ
ทันที และทําการบันทึกไวเปนหลักฐานวา ไดนําขอมูลจริงไปใชในการทดสอบอะไรบาง รวมถึงวัน 
เวลา และหนวยงานที่ทดสอบ  
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หมวด 11  ความสัมพันธกับผูใหบริการภายนอก (Supplier relationships) 

11.๑ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับความสมัพันธกบัผูใหบริการภายนอก (Information 
security in supplier relationship) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการปองกันสินทรัพยขององคกรที่มีการเขาถึงโดยผูใหบริการภายนอก 
 
นโยบาย 
11.1.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศดานความสัมพันธกับผูใหบริการภายนอก (Information 

security policy for supplier relationships) 
1) ตองจัดทําขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององคกร เมื่อมีความ

จําเปนตองใหลูกคาหรือผูใชบริการเขาถึงสารสนเทศหรือสินทรัพยสารสนเทศขององคกร 
 

11.1.2 การระบุความมั่นคงปลอดภัยในขอตกลงการใหบริการของผูใหบริการภายนอก (Addressing 
security within supplier agreements) 
1) ตองระบุและบังคับใชขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององคกร เมื่อมี

ความจําเปนตองใหผูใชงานเขาถึงสารสนเทศหรือสินทรัพยสารสนเทศขององคกร กอนที่ จะ
อนุญาตใหสามารถเขาถึงได 
 

11.1.3 หวงโซการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผูใหบริการภายนอก (Information 
and communication technology supply chain) 
1) ขอกําหนดทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององคกร ตองสื่อสารถึงหวงโซผู

ใหบริการภายนอกท้ังหมดทีเ่ขาถึงสารสนเทศหรือสินทรัพยสารสนเทศขององคกร 
 

11.๒ การบริหารจัดการการใหบริการโดยผูใหบริการภายนอก (Supplier service delivery 
management) 

 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการรักษาไวซึ่งระดับความมั่นคงปลอดภัยและระดับการใหบริการตามที่ตกลงกันไวใน
ขอตกลงการใหบริการของผูใหบริการภายนอก 
 
นโยบาย 
11.2.1 การติดตามและทบทวนบริการของผูใหบริการภายนอก (Monitoring and review of supplier 

services) 
1) ในขอตกลงการใหบริการ ตองกําหนดใหมีการติดตาม ทบทวน และตรวจประเมินการใหบริการ

ภายนอกอยางสม่ําเสมอ 
 

11.2.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงบริการของผูใหบริการภายนอก (Managing changes to 
supplier services) 
1) หากมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงการใหบริการสําหรับระบบที่สําคัญ จะตองจัดทําการประเมินความ

เสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัย 
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หมวด 12  การบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Incident Management) 
 
12.๑ การบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Incident Management) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีวิธีการที่สอดคลองกันและไดผลสําหรับการบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแจงสถานการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและจุดออนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศใหไดรับทราบ 
 
นโยบาย 
12.1.1 หนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติ (Responsibilities and procedures) 

1) ตองกําหนดหนาที่รับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับมือเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยของหนวยงาน และมีความเปนระบบระเบียบที่ดี โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการ
ดําเนินการตอบสนองเหตุการณมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 

12.1.2 การรายงานสถานการณความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information security 
events) 
1) ตองกําหนดชองทางการติดตอเพ่ือรายงานสถานการณความมั่นคงปลอดภัยอยางชัดเจน 

 
12.1.3 การรายงานจุดออนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information security 

weaknesses) 
1) หากผูใชงานตรวจพบเหตุอันอาจสงผลตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตองรายงาน

เหตุการณดังกลาวตอผูรับผิดชอบ 
 

12.1.4 การประเมินและตัดสินใจตอสถานการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Assessment of and 
decision on information security events) 
1) กอนการรายงานสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยตองตรวจสอบใหชัดเจน 
 

12.1.5 การตอบสนองตอเหตุการณความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Response to information 
security incidents) 
1) กําหนดใหมีการรายงานสถานการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามระดับความรุนแรงของ

เหตุการณ หากสงผลกระทบรุนแรงตอผูใชงานเปนจํานวนมาก ตองประกาศใหทราบโดยรวดเร็ว 
 

12.1.6 การเรียนรูจากเหตุการณความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Learning from information 
security incidents) 
1) ตองมีการบันทึกเหตุการณละเมิดความมั่นคงปลอดภัย โดยอยางนอยตองพิจารณาถึงประเภทของ

เหตุการณ ปริมาณที่เกิดข้ึน และคาใชจายที่เกิดจากความเสียหาย เพื่อจะไดเรียนรูและเตรียมการ
ปองกัน 
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12.1.7 การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collection of evidence) 
1) ตองรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานตามกฎหรือหลักเกณฑสําหรับอางอิงในกระบวนการทางศาล 
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หมวด 13  การบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยเพื่อสรางความตอเนื่องขององคกร 
(Information security aspects of business continuity management) 

13.๑ การบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Incident Management) 

 
วัตถุประสงค เพื่อปองกันการหยุดชะงักในการดําเนินงานขององคกรที่เปนผลมาจากวิกฤตหรือภัยพิบัติหนึ่ง 
 
นโยบาย 
 
13.1.1 นโยบายการวางแผนความตอเนื่องดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Planning information 

security continuity policy) 
1) ผูดูแลระบบตองมีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจ

เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ตามแนวปฏิบัติการสํารองและการกูคืนขอมูล  
 

13.1.2 นโยบายตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ (Risk assessment information 
policy) 
1) ตองดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 

13.1.3 การตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินความตอเนื่องดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Verify, review and evaluate information security continuity) 
1) ตองทบทวนแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินความพรอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
13.๒ การเตรียมการอุปกรณประมวลผลสํารอง (Redundancies) 
 
วัตถุประสงค เพื่อจัดเตรียมสภาพความพรอมใชของอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ 
 
นโยบาย 
 
13.2.1 สภาพความพรอมใชของอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ (Availability of information 

processing facilities) 
1) อุปกรณประมวลผลสารสนเทศตองมีการเตรียมการสํารองไวอยางเพียงพอเพ่ือใหตรงตามความ

ตองการดานสภาพความพรอมใชที่กําหนดไว 
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หมวด 14  ความสอดคลอง (Compliance) 

14.๑ ความสอดคลองกบัความตองการดานกฎหมายและในสัญญาจาง (Compliance with 
legal and contractual requirements)  

 
วัตถุประสงค เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดขอผูกพันในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือสัญญาจาง ที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และที่เปนความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย 
 
นโยบาย 
14.1.1 การระบุกฎหมายและความตองการในสัญญาจางที่เกี่ยวของ (Identification of applicable 

legislation and contractual requirements) 
1) จัดทําประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ คูมือการใชงานสารสนเทศ พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย 
2) ผูดูแลระบบตองจัดใหมีหลักสูตรที่สอดคลองกับการสรางความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 

สารสนเทศเพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูใชซึ่งไมไดรับอนุญาต 
3) ตองจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหกับผูใชงาน 
 

14.1.2 สิทธิในสินทรัพยทางปญญา (Intellectual property rights) 
1) ตองปฏิบัติตาม ขอกําหนดที่ระบุไวใน ลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรอยางเครงครัด รวมทั้งตองมีการ

ควบคุมการใชงานซอฟตแวรตามลขิสิทธิ์ที่ไดรับดวย ไดแก การลงทะเบียนเพื่อใชงานซอฟตแวร
ตองเก็บหลักฐานแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ 
 

14.1.3 การปองกันขอมูล (Protection of records) 
1) หามผูใชงานทําซ้ํา เผยแพร ขอมูลที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟตแวรที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์

บนระบบสารสนเทศขององคกร 
 

14.1.4 ความเปนสวนตัวและการปองกันขอมูลสวนบุคคล (Privacy and protection of personal 
identifiable information) 
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายปกปองขอมูลสวนบุคคลและใหใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยไมตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่รับสงตามปกต ิแตมหาวิทยาลัยมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายที่ตองติดตั้งระบบบันทึกขอมูลจราจรและการเฝาระวังเพ่ือคงไวซึ่งบริการ
ที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิในการใชระบบเฝาระวังเพื่อตรวจ
เนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนภัยตอระบบคอมพิวเตอร และกลั่นกรองหรือระงับการเผยแพร
นั้นโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิการเขาถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อสืบสวน สอบสวน เมื่อ
ระบบเฝาระวังแจงเตือนถึงปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยจากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสใดๆ 
หรือการรองขอจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

14.1.5 ระเบียบขอบังคับสําหรับมาตรการเขารหัสขอมูล (Regulation of cryptographic controls) 
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1) มาตรการเขารหัสขอมูลตองมีการใชใหสอดคลองกับขอตกลง และระเบียบขอบังคับทั้งหมดที่
เกี่ยวของ 
 

14.๒ การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security reviews) 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอยางสอดคลองกับนโยบาย แนวปฏิบัต ิ
ขอกําหนดขององคกร 
 
นโยบาย 
14.2.1 การทบทวนอยางอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Independent review of 

information security)  
1) นโยบาย แนวปฏิบัติ ขอกําหนด มาตรการตาง ๆ ตองมีการทบทวนตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

 
14.2.2 ความสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัย (Compliance with security 

policies and standards) 
1) หนวยงานตองคอยตรวจสอบ สอดสอง ขั้นตอนปฏิบัติที่อยูภายใตการดําเนินงานของตนเองโดย

เทียบกับนโยบายมาตรฐาน   
 

14.2.3 การทบทวนความสอดคลองทางเทคนิค (Technical compliance review) 
1) การตั้งคาการทํางานของระบบตองไดรับการทบทวนอยาสม่ําเสมอ เพื่อมุงไปยังการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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สวนที่ 3 

แนวปฏิบัต ิ

แนวปฏิบัติการใชงานสารสนเทศใหมั่นคงปลอดภัย 
 
1. การใชงานรหัสผาน ผูใชงานตองปฏิบัติดังนี้ 

1.1. ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานทุก 6 เดือน หรือเมื่อระบบแจงเตือนใหเปลี่ยนรหัสผาน 
1.2. เลือกรหัสผานที่ปลอดภัยและรักษารหัสนั้นใหเปนความลับอยูตลอดเวลา 
1.3. ไมอนุญาตใหผูอื่นใชบัญชีของตน หากเกิดปญหาจากการใหใชบัญชี ไดแก การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการ

เก็บขอมูลที่ผิดกฎหมาย เจาของบัญชีผูใชตองเปนผูรับผิดชอบ เวนแตจะมีหลักฐานพิสูจนไดวาไมได
เปนผูกระทํา 

1.4. ไมลักลอบใชรหัสผาน หรือแกะรหัสผานของผูใชอืน่ หรือการกระทําอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งรหัสผานของ
ผูอื่น 

1.5. รายงานการลวงละเมิดความปลอดภัยในระบบใหผูดูแลระบบทราบในทันที 
2. การปองกันอุปกรณที่ไมมีผูดูแล ผูใชงานตองมีวิธีเพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิเขาถึงอุปกรณสํานักงานที่ไมมี

ผูใชดูแล เพื่อปองกันขอมูลสําคัญสูญหาย 
2.1. ผูดูแลระบบมีอํานาจที่จะยุติหรือเพิกถอนสิทธกิารใชคอมพิวเตอรและเครือขายโดยทันที หากตรวจพบ

ผูใชที่ฝาฝนระเบียบหรือกระทําการใดท่ีอาจสรางความเสียหายใหกับระบบ 
2.2. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทุกเครื่องตองติดตั้งระบบ screen saver โดยกําหนดรหัสในการเขาใช 
2.3. การรักษาความลับของขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสํานักงานจะเปนความรับผิดชอบของ

ผูใชงานประจําเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสํานักงานนั้น      
3. ตองไมทิ้งสินทรัพยสารสนเทศสําคัญไวในที่ที่ไมปลอดภัย โดยตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ ไดแก 

เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร สารสนเทศ ฯลฯ อยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ 
3.1. ตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน  
3.2. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทุกเครื่องตองมีรหัสผานประจําเครื่องสําหรับผูใชงานและรหัสผานของ

ผูดูแลระบบ 
3.3. ผูใชงานตองล็อคอุปกรณที่สําคัญเมื่อไมไดใชงานหรือปลอยทิ้งไวโดยไมไดดูแลชั่วคราว   
3.4. การปองกันขอมูลและสินทรัพยดานสารสนเทศที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรประเภทพกพา ผูใชงานตองมี

วิธีการปองกันขอมูลและสินทรัพยดานสารสนเทศที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรประเภทพกพา, smart 
mobile device เมื่อปฏิบัติงานอยูนอกสถานที่ ไดแก 

3.4.1. ตองใสรหัสผานปองกันหนาจอทุกเครื่อง  
3.4.2. ตองใชกุญแจล็อคเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  
3.4.3. ตองเขารหัสขอมูลที่สําคัญไว       

3.5. ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดแก 

3.5.1. การสํารองขอมูลที่เปนขอมูลลับตองเขารหสัดวยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีในการเขาสูขอมูลผานรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เปน
อยางนอยเพื่อเขารหัสขอมูลที่ถูกสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตในทุกครั้ง 
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3.5.2. การอนุญาตใหเขาถึงขอมูลลับผานเครือขายตองเขารหัสดวยรหัสผาน กําหนดวันหมดอายุของ
การเขาถึง และระบุใหเขาถึงไดเฉพาะผูมีสิทธิ 

3.5.3. ไมอนุญาตใหสงผานขอมูลลับผานเครือขาย หากตองสงผานเครือขายตองขออนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง และในกรณีท่ีเปนไฟลแนบตองเขารหัสดวยรหัสผานทุกครั้ง 

3.5.4. การสําเนาขอมูลชั้นความลับตองจดบันทึกจํานวนชุดที่สําเนา รายละเอียดผูดําเนินการทุกครั้ง 
4. การทําลายสื่อบันทึกขอมูลหรือขอมูลลับใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในการทําลายขอมูลหรือกําจัดสื่อบันทึก

ขอมูล
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 

 
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ อุปกรณประมวลผลสารสนเทศ ใหเขาถึงเฉพาะผูที่ไดรับ

อนุญาต และรวมความถึงการกําหนดหนาที่ของผูใชงาน การเขาถึงเครือขาย การใชงานระบบสารสนเทศ การ
เฝาดูการใชงานระบบสารสนเทศ และอุปกรณที่เชื่อมตอเขากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปนตน 
1. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใชงาน และ

หนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึง
อยางสม่ําเสมอ ดังนี้ 
1.1. กําหนดเกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงการใชงานสารสนเทศ ที่เก่ียวของกับการอนญุาต การกําหนดสิทธิ 

หรือการมอบอํานาจ ดังนี้ 
1) กําหนดสิทธิของผูใชงานแตละกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก  

– สิทธิอานอยางเดียว 
– สิทธิการเพ่ิมขอมูล 
– สิทธิการแกไขขอมูล 
– สิทธิการลบขอมูล 
– สิทธิการอนุมัติ/อนุญาต 
– ไมมีสิทธิ 

1.2. กําหนดการระงับสิทธิ มอบอํานาจ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการจัดการการเขาถึงของผูใชงาน ที่ได
กําหนดไว 

1.3. ผูใชงานที่ตองการเขาใชงานระบบสารสนเทศจะตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร และไดรับการ
พิจารณาจากผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 

1.4. การแบงประเภทของขอมูลและการจัดลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นความลับของขอมูล ใชแนวทาง
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกลาวเปนมาตรการ
ที่ละเอียด รอบคอบ ถือเปนแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการรักษา
ความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนดกระบวนการ และกรรมวิธีตอเอกสารที่สําคัญ
ไว ดังนี้ 

1.4.1. จัดแบงประเภทขอมูลออกเปน 
1.4.1.1. ขอมูลทั่วไปที่เปดเผยได 
1.4.1.2. ขอมูลเฉพาะที่ตองกําหนดสิทธิ ไดแก 

1) ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร ไดแก ขอมูลนโยบาย ขอมูลยุทธศาสตร และคํา
รอง ขอมูลบุคลากร ขอมลูงบประมาณการเงินและบัญชี เปนตน 

2) ขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ไดแก ขอมูลดานการเรียนการสอน ขอมูลดานการ
วิจัย และขอมูลดานบริการวิชาการ เปนตน 

1.4.2. จัดแบงระดับความสําคัญของขอมูล ออกเปน ๔ ระดับ 
1.4.2.1. ขอมูลที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก ขอมูลผลการเรียนนิสิต ขอมูลงบประมาณ

การเงินและบัญช ีขอมลูดานการวิจัย 
1.4.2.2. ขอมูลที่มีระดับความสําคัญมาก ไดแก ขอมูลนโยบาย ขอมูลยุทธศาสตร  ขอมูลสวน

บุคคล ขอมูลบุคลากร  
1.4.2.3. ขอมูลที่มีระดับความสําคัญปานกลาง  
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1.4.2.4. ขอมูลที่มีระดับความสําคัญนอย   

หากขอมูลที่นอกเหนือจากที่กําหนด การจัดระดับความสําคัญของขอมูล ใหพิจารณาในระดับ
ฐานขอมูล ดวยการประเมินมูลคาความเสียหายตอหนวยงานหากขอมูลมีปญหา ไมสมบูรณ แนว
ปฏิบัติในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของขอมูลมีดังนี้ 

 

ระดับความสําคัญของขอมูล การประเมินมูลคาความเสียหายหากขอมูลมีปญหา หรือไมสมบูรณ 
ความสําคัญมากท่ีสุด มผีลกระทบรุนแรงตอการดํารงอยูของหนวยงาน หรือปดหนวยงาน 

ความสําคัญมาก มีผลกระทบในระดับที่ยังไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร  
ความสําคัญปานกลาง มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กนอย 

ความสําคัญนอย ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการดําเนินภารกิจ 

1.4.3. จัดแบงลําดับชั้นความลับของขอมูล 
1.4.3.1. ขอมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงที่สุด 
1.4.3.2. ขอมูลลับมาก หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรง 
1.4.3.3. ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย 
1.4.3.4. ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยหรือเผยแพรทั่วไปได 

1.4.4. จัดแบงระดับชั้นการเขาถึง ดังนี้ 
1.4.4.1. เขาถึงไดทุกกลุมผูใชงาน ไดแก ขอมูลทั่วไปที่เปดเผยได 
1.4.4.2. เขาถึงไดเฉพาะกลุมผูใชงานที่ไดรับสิทธิ ไดแก ขอมูลเฉพาะที่ตองกําหนดสิทธิ ขอมูล

ลับ 
1.4.4.3. เขาถึงไดเฉพาะผูมีสิทธิในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลระบบ 

1.4.5. กําหนดชองทางในการเขาถึงขอมูล 
1.4.5.1. ผูใชงานเขาใชบริการผานทางระบบเครือขายภายใน ไดตลอด 24 ชั่วโมง 
1.4.5.2. ผูใชงานเขาใชบริการผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่อยูภายนอก ผานระบบ 

VPN ไดตลอด 24 ชั่วโมง 
1.4.6. กําหนดเวลาและจํานวนระยะเวลาในการเขาถึงขอมูล 

1.4.6.1. ระบบงานบริการสําหรับผูใชงานทั่วไปเขาถึงไดตลอดเวลา  
1.4.6.2. ระบบงานภายในสําหรับผูใชงานสามารถเขาถึงระบบตามชวงเวลา ดังนี ้

1) เวลาราชการ (๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
2) นอกเวลาราชการ (นอกชวงเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
3) ชวงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
4) ชวงเวลาพิเศษเปนรายครั้ง โดยระบุชวงเวลา ระยะเวลาการเขาถึง 

1.5. มีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน
สองสวน คือ 

1.5.1. มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยใหกําหนดแนวทางการควบคุมการเขาถึงระบบ
สารสนเทศ และสิทธิที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 
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1.5.2. มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอมูลกําหนดการใชงานตามภารกิจและขอกําหนดดานความ
มั่นคงปลอดภัย 

1.6. ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบสารสนเทศและแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิตาง ๆ เพื่อ
เปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

1.7. ตองจัดใหมีการบันทึกการผานเขา-ออกสถานที่ตั้งของระบบสารสนเทศเพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ 
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงเครือขาย 
 

เพื่อควบคุมการใชบริการบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1. ผูดูแลระบบตองออกแบบและแบงแยกระบบเครือขาย ตามกลุมของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม

ของผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ โดยประกอบดวย โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก 
(External Zone) เพื่อใหการบริหารจัดการและควบคุมเปนระบบ และปองกันการบุกรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. การพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผูดูแลระบบตองกําหนดใหพิสูจน
ตัวตน กอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถเขาใชงานเครือขาย และ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก  
2.1. การแสดงตัวตน ดวยชื่อผูใชงาน (Username) 
2.2. การพิสูจนยืนยันตัวตน ดวยการใชรหัสผาน (Password) 
2.3. การเขาสูระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะตองมีการตรวจสอบผูใชงานอีกครั้ง 
2.4. การเขาสูระบบจากระยะไกล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการรับสงขอมูล ตองมีการใชการเขารหัส

ขอมูล ไดแก SSL 
3. การใชงานเครือขายจากแหลง หรือสถานที่ท่ีไดรับอนุญาต ผูดูแลระบบตองจัดทํากระบวนการพิสูจนตัวตน

ในการเชื่อมตอระหวางเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเครือขายภายนอกวามาจากแหลงหรือ
สถานที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

4. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการใชบริการเครือขาย ผูดูแลระบบตองจัดทําขอกําหนดหรือขอตกลงสําหรับ
คุณสมบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของบริการเครือขายแตละประเภทที่ใชงานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับหนวยงานภายนอก 

5. การควบคุมผูใชงานในการใชงานเครือขาย  ผูดูแลระบบตองมีวิธีการจํากัดสิทธิการใชงาน เพื่อควบคุม
ผูใชงานใหสามารถใชงานเฉพาะเครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ไดแก 
5.1. ใช Monitoring Tool เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอทางระบบเครือขาย 
5.2. มีระบบการตรวจจับผูบุกรุกท้ังในระดบัเครือขาย และระดับเครื่องแมขาย 
5.3. ควบคุมไมใหมีการเปดใหบริการบนระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต 

6. การจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายที่ใชงานรวมกัน ผูดูแลระบบตองกําหนดตารางของการใชเสนทางบน
ระบบเครือขาย (Network routing Control) บนอุปกรณจัดเสนทาง (Router) หรืออุปกรณกระจาย
สัญญาณ เพื่อควบคุมผูใชงานเฉพาะเสนทางที่ไดรับอนุญาติเทานั้น  

7. ผูดูแลระบบตองหนด IP Address ใหกับอุปกรณท่ีเชื่อมตอเครือขายเพื่อใหสามารถระบุถึงอุปกรณเครือขาย
ไดอยางถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถใช IP Address ระบุถึงอุปกรณได กําหนดใหผูใชงานตองลงทะเบียน 
MAC Address อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขาย เพื่อใหสามารถระบุอุปกรณเครือขายตัวนั้นไดอยาง
ถูกตอง  

8. ผูดูแลระบบจะตองทําการปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ ทั้งการเขาถึงทางกายภาพ
และผานทางเครือขาย ไดแก 
8.1. ตองตรวจสอบ และปดพอรตที่ไมมีการใชงานอยูเสมอ  
8.2. ตองควบคุมการเขาถึงระบบผานอุปกรณปองกันการบุกรุก (firewall) ของระบบเครือขาย  
8.3. การขอใชงานพอรตดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร หรือผาน

ชองทางท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอรจัดเตรียมไวให 
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8.4. ตองเก็บอุปกรณท่ีเชื่อมตอเครือขายไวในหองที่มีการควบคุมการเขาถึง และจะเขาไดเฉพาะผูที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น หรือล็อกกุญแจเพื่อปองกันการเชื่อมตอโดยไมไดรับอนุญาต 

9. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึง
เทานั้น 
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย  

 
1. ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของหนวยงานจะตองลงทะเบียน MAC Address  ผานระบบ

ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชรหัสบัญชีผูใชที่ออกโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร 
2. ผูใชงานตองลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย 
3. ผูดูแลระบบตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.1. ตองลงทะเบียนกําหนดสิทธิผูใชงานการเขาถึงระบบเครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขายไรสายรวมทั้งทบทวนสิทธิการเขาถึงอยาง
สม่ําเสมอทั้งนี้ระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

3.2. ตองลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย 
3.3. ตองควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณ (access point) เพื่อปองกันไมใหสัญญาณของ

อุปกรณรั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายและปองกันไมใหผูโจมตีสามารถรับสง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได 

3.4. เปลี่ยนคาSSIDที่ถูกกําหนดเปนคา default มาจากผูผลิตทันทีที่นําอุปกรณกระจายสัญญาณ (access 
point) มาใชงาน 

3.5. เปลี่ยนคาชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผานในการเขาสูระบบสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณไรสาย
และควรจะเลือกใชชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผานที่คาดเดาไดยากเพื่อปองกันผูโจมตีไมใหสามารถเดา
หรือเจาะรหัสไดโดยงาย 

3.6. ตองกําหนดคาใชWPA (Wi-Fi protectedaccess) หรือดีกวาในการเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless 
LAN client และอุปกรณกระจายสัญญาณ (access point) เพื่อใหยากตอการดักจับและทําให
ปลอดภัยมากขึ้น 

3.7. เลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address ชื่อผูใชและรหัสผานของผูใชงานที่มีสิทธิในการเขาใชงานระบบ
เครือขายไรสายโดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณที่มี MAC Address ชื่อผูใชและรหัสผานตามที่กําหนดไว
เทานั้นใหเขาใชระบบเครือขายไรสายไดอยางถูกตอง 

3.8. ติดตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุก (firewall) ระหวางเครือขายไรสายกับเครือขายภายในหนวยงาน 
3.9. ใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายอยางสม่ําเสมอ

เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือขายไรสายและเมื่อตรวจสอบ
พบการใชงานระบบเครือขายไรสายที่ผิดปกติใหรายงานตอผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
ทราบโดยทันท ี
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แนวปฏิบัติการจัดการการเขาถึงของผูใชงาน  
 

เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมมีสิทธิใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได และควบคุมการเขาถึงระบบ
สารสนเทศ อุปกรณประมวลผลสารสนเทศ ใหเขาถึงเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต 
1. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

1.1. จัดทําแบบฟอรมลงทะเบียนผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ และดําเนินการตามข้ันตอน
การลงทะเบียนผูใชงาน 

1.2. ตองจัดทําเอกสารแสดงถึงสิทธิ และความรับผิดชอบของผูใชงานซึ่งตองลงนามรับทราบดวย 
1.3. ตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลการขออนุมัติเขาใชระบบสารสนเทศ 
1.4. กําหนดหลักเกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ ไดแก  

1) ตองเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นิสิต บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือบุคคลภายนอกที่มีบัญชีรายชื่อท่ีออกโดยสํานักบริการ
คอมพิวเตอร และ/หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชสินทรัพยสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยังไมสิ้นสุดสถานภาพการเปนนักเรียน นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) ผูใชงานตองไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
3) ไดรับการอนุมัตจิากผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร หรือผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 

1.5. กําหนดหลักเกณฑในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ ไดแก  
1) การตัดออกจากทะเบียน การโยกยายหนวยงาน การระงับการปฏิบัติงาน หรือเมื่อสิ้นสุด

สถานภาพการเปนผูใชงาน 
2) การใชงานที่ขัดตอขอกําหนดการใชงานเครือขาย 

2. การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (Privileges Management) โดยแสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับการ
ควบคุมและจํากัดสิทธิเพื่อใหสามารถเขาถึง และใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการเขาถึง ดังนี้ 
2.1. ตองมอบหมายหรือกําหนดสิทธิการใชงานใหแกผูใชงานที่เหมาะสมตอสถานภาพหรือหนาที่ความ

รับผิดชอบ 
2.2. ตองกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ และตาม

ความจําเปนในการใชงาน 
2.3. ตองมอบหมายสิทธิ ตองสอดคลองกับนโยบายควบคุมการเขาถึง 
2.4. ตองบันทึกและจัดเก็บขอมูลการมอบหมายสิทธิใหแกผูใชงาน 

3. การบริหารจัดการรหัสผาน 
3.1. กําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวาหรือเทากับ 8 ตัวอักษร โดยผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพ

ปกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน 
3.2. ตองใหผูใชงานลงนามเพ่ือเก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปนความลับ และไมเปดเผย

ใหผูอื่นทราบ 
3.3. กําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใชใหยากตอการเดา 
3.4. สงมอบรหัสผานชั่วคราวใหกับผูใชงานดวยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใชบุคคลอื่น หรือการสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน 
3.5. ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานทันทีหลังจากไดรับรหัสผานชั่วคราว 
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3.6. ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานเจาของระบบ โดยตองกําหนดระยะเวลาใชงาน และระงับ
การใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาสิทธิพิเศษที่ไดรับ 

4. การทบทวนสิทธิในการเขาถึงระบบของผูใชงาน ผูดูแลระบบตองทบทวนสิทธิในการเขาถึงระบบสารสนเทศ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพ  

5. ตองกําหนดหลักสูตร และฝกอบรมเก่ียวกับการสรางความรูความเขาใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การใชงานระบบสารสนเทศ และความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และกําหนดใหมีมาตรการเชิง
ปองกันตามความเหมาะสม 
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
 
1. กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบที่มีความความสําคัญสูงหรือมี

ความเสี่ยงสูง การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยแสดงวิธียืนยันตัวสําหรับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
1.1. ระบบสามารถยุติการเชื่อมตอจากเครื่องปลายทางได เมื่อพบวามีการพยายามคาดเดารหัสผานจาก

เครื่องปลายทาง 
1.2. ตองกําหนดระยะเวลาสําหรับการปอนรหัสผาน 
1.3. จํากัดเขาถึงระบบปฏิบัติการเฉพาะอินทราเน็ต 

2. การพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงาน ผูดูแลระบบตองกําหนดใหพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงานเปนรายบุคคลกอนท่ี
จะอนุญาตใหเขาใชงานระบบสารสนเทศ ไดแก 
2.1. ผูใชงานตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชชื่อผูใช (Username) ของตนเอง และทําการลงบันทึกออก 

(Logout) ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว 
2.2. ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชบริการ ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ อันเกิดจากการใชชื่อผูใช 

(Username) เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น    
3. การบริหารจัดการรหัสผาน ผูดูแลระบบตองจัดใหมีระบบหรือวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของรหัสผาน

และมีวิธีการควบคุมดูแลใหผูใชเปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก 
3.1. กําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวาหรือเทากับ 8 ตัวอักษร โดยผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพ

ปกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน 
3.2. ตองใหผูใชงานลงนามเพ่ือเก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปนความลับ และไมเปดเผย

ใหผูอื่นทราบ 
3.3. กําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใชใหยากตอการเดา 
3.4. สงมอบรหัสผานชั่วคราวใหกับผูใชงานดวยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใชบุคคลอื่น หรือการสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ที่ไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน 
3.5. ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานทันทีหลังจากไดรับรหัสผานชั่วคราว 
3.6. ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบ

และอนุมตัิจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานเจาของระบบ โดยตองกําหนดระยะเวลาใชงาน และระงับ
การใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาสิทธิพิเศษที่ไดรับ 

4. กระบวนการในการเขาสูระบบใหบริการอยางมั่นคงปลอดภัย ผูดูแลระบบตองกําหนดกระบวนการในการ
เขาสูระบบใหบริการเพื่อใชงานเครื่องใหบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย เชน กําหนดใหระบบใหบริการ
ปฏิเสธการใชงาน หากผูใชพิมพรหัสผานผิดพลาดเกิน 3 ครั้ง เปนตน     

5. การพิสูจนตัวตนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผูดูแลระบบตองมีวิธีการพิสูจนตัวตนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
กอนที่จะอนุญาตใหเขามาใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

6. การตัดเวลาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูดูแลระบบตองมีวิธีการตัดเวลาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร นั้นไมไดใชงานเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน กลไกการล็อคหนาจอ และตองใชรหัสผานใน
การเขาสูระบบ เปนตน       

7. การควบคุมการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหควบคุมการใชโปรแกรมยูทิลิตี้สําหรับ
ระบบเพ่ือปองกันการเขาถึงโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต ไดแก       
7.1. กอนใชงานโปรแกรมยูทิลิตีต้องพิสูจนตัวตนกอน       
7.2. จํากัดการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ใหเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายแลวเทานั้น   
7.3. ใหแยกโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากโปรแกรมระบบงาน       
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7.4. ใหบันทึกรายละเอียดการเขาใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้  
7.5. โปรแกรมยูทิลิตี้ที่นํามาใชงานตองไมละเมิดลิขสิทธิ    

8. การติดตั้งระบบเตือนภัยสําหรับระบบที่มีความสําคัญสูง  ผูบริหารตองจัดใหติดตั้งระบบเตือนภัยใหกับผูใชที่
ปฏิบัติงานกับระบบที่มีความสําคัญสูง      

9. การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองกําหนดใหตัด และหมดเวลาการใชงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมการ
ใชงานเกิน ๓๐ นาที 

10. ผูดูแลระบบตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ของ
ผูใชงานไปยังเครื่องปลายทาง เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง ไดแก ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบฐานขอมูลบุคคล โดย
สามารถเขาใชงานระบบในชวงวันเวลาราชการตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. และวันหยุดราชการตั้งแต
เวลา 8.30 - 12.00 น. โดยการเชื่อมตอ ๑ ครั้งอนุญาตใหใชงานไดไมเกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีมีความจําเปน
เรงดวนใหทําการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือผูทีไ่ดรับมอบหมายเพื่ออนุมัติใหเขาใชงานระบบเปนครั้ง
คราว  

  



 43 

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพหองควบคุมระบบ 
 
 ความมั่นคงทางกายภาพถือเปนสวนสําคัญอันหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงทาง
กายภาพรวมถึงการปองกันสถานที่และอุปกรณ ใหปลอดภัยจากการปลน การโจรกรรม อุบัติภัยทางธรรมชาติ 
เชนแผนดินไหว น้ําทวมเปนตน การปองกันอุบัติเหตุอันกอใหเกิดความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟาลัดวงจร 
อุณหภูมิ หรือความชื้น ในหองควบคุมที่สูงเกินขีดจํากัด หรือการทํากระทําโดยประมาท เชน การทําน้ําหกรด
โดนเครื่องคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปองกันอาคารและอุปกรณโดยกําหนดเปน
นโยบายเพื่อถือปฏิบัติ ในเรื่องการสรางหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายรวมถึงมาตรการในการใช
หองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
1. จําแนกและกําหนดพื้นที่หองควบคุมระบบ เพื่อจุดประสงคในการเฝาระวังควบคุมการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย จากผูที่ไมไดรับอนุญาตรวมทั้งปองกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได โดยจัดแบงพื้นที ่ดังนี ้
1.1. หองควบคุมระบบแบงเปนสองพื้นที่ ไดแก พื้นที่ควบคุม (Control Area) และพื้นที่จํากัดการเขาถึง 

(Restricted Area) 
1.2. พื้นท่ีควบคุมเปนพื้นท่ีที่จัดไวสําหรับการเยี่ยมชมหรือสังเกตการณระบบ สวนพื้นที่จํากัดการเขาถึงเปน

หองท่ีมเีซิรฟเวอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรติดตั้งอยู 
2. การเขาไปในพื้นที่ควบคุม 

2.1. ไมอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในพื้นที่ควบคุม ยกเวนเจาหนาที่หองควบคุมระบบ ผูบริหารหนวยงานหรือ
บุคคลที่ผูบริหารหนวยงานนําเขาเยี่ยมชม 

2.2. ไมอนุญาตใหนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในเขตพื้นท่ีควบคุม 
2.3. ไมอนุญาตใหนําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และวัตถุติดไฟงาย เชน เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เปนตน 

เขาไปในเขตพ้ืนที่ควบคุมเวนแตรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 
2.4. ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินอันอาจเปนผลทําใหเกิดความเสียหายตอสินทรัพย

ของหนวยงานจะอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่ควบคุมไดโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่ไดรับ
มอบหมาย 

2.5. บุคคลอื่นที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานหรือการเขาเยี่ยมชมในพื้นที่ควบคุมตองไดรับอนุญาตจาก
ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมายและตองมีเจาหนาที่อยูดวยตลอดเวลา  

3. การเขาไปในพื้นที่จํากัดการเขาถึง 
3.1. ไมอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในพื้นที่จํากัดการเขาถึง ยกเวนเจาหนาที่หองควบคุมระบบหรือในกรณีที่

บุคคลอื่นที่มีความจําเปนเขาไปปฏิบัติงานตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย และ
ตองมีผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1 คนเขาไปรวมปฏิบัติงานและประสานงานดวยทุกครั้ง 
และใหบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

3.2. ไมอนุญาตใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 15 ป เขาไปในพื้นที่จํากัดการเขาถึง 
3.3. ไมอนุญาตใหนําอาหารหรือเครื่องดื่มเขาไปในพื้นท่ีจํากัดการเขาถึง 
3.4. ไมอนุญาตใหนําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และวัตถุติดไฟงาย เชน เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เปนตน 

เขาไปในเขตพ้ืนที่จํากดัการเขาถึงเวนแตรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 
3.5. ไมอนุญาตใหเขาเยี่ยมชมในพื้นที่จํากัดการเขาถึง 
3.6. ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินอันอาจเปนผลทําใหเกิดความเสียหายตอ 

สินทรัพยจะอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่จํากัดการเขาถึงไดโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่ไดรับ
มอบหมาย 

4. ดานกายภาพของหองควบคุมระบบ 
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4.1. แยกอุปกรณที่มีความสําคัญมากออกจากอุปกรณที่ใชงานทั่วไป โดยกําหนดลําดับความสําคัญของ
อุปกรณแตละชนิดไวเชน router, switch, server, UPS เปนตน 

4.2. ม ีrack ในการจัดเก็บอุปกรณตางๆที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา 
4.3. ตําแหนงของการวางอุปกรณตางๆ ไมควรวางใกลประตู หนาตางเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ไม

ควรวางอุปกรณใหเครื่องปรับอากาศเปาถูกโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น 
4.4. การจัดวางสาย cable network สายไฟฟาควรติดปายชื่อสายตนทางปลายทาง และเก็บสายให

เรียบรอยเพ่ือปองการการเดินสะดุด  
4.5. ติดประกาศบันทึกการบํารุงรักษา ชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลรับผิดชอบอุปกรณแตละชนิด 
4.6. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหองเชน กลอง CCTV ระบบการเขาออกหองโดยระบบ fingerprint 

scan หรือ RFID เปนตน  
4.7. มีระบบสังเกตการณอุณหภูมิภายใน rack ระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัย 
4.8. มีระบบสํารองไฟฟาเพื่อปองกันไฟฟาดับ เชน ติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาอัตโนมัติ และระบบ

สํารองไฟฟาอัตโนมัติ เปนตน 
4.9. มีระบบปองกันกระแสไฟฟาจากฟาผา 
4.10. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (50-80°F) และความชื้น (20- 80%) 
4.11. ติดตั้งฉนวนกันไฟไหม ที่ฝาเพดานและกําแพง 

5. การบํารุงรักษาหองควบคุมระบบและระบบเครือขาย 
5.1. กรณีติดตั้งเซิรฟเวอรหรืออุปกรณตางๆ ใหแกะหีบหอและประกอบใหแลวเสร็จจากภายนอกพื้นที่

ควบคุมและพื้นที่จํากัดการเขาถึงกอนนําไปติดตั้งเวนแตรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่ไดรับ
มอบหมาย 

5.2. กรณีที่จําเปนตองทํางานกอสราง แกไข และติดตั้ง ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่จํากัดการเขาถึงตองมี
อุปกรณควบคุม ฝุน ความรอน เพื่อปองกันความเสียหาย โดยผานความเห็นชอบจากผูดูแลระบบที่
ไดรับมอบหมายกอนการปฏิบัติงาน 

5.3. ตรวจสอบความพรอมของระบบรักษาความปลอดภัยทุก 3 เดือน 
5.4. รางขั้นตอนแผนการดําเนินงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน ไฟฟาลัดวงจร ไฟไหม แผนดินไหว น้ําทวม 

หรือมีผูบุกรุก เปนตน 
5.5. ซอมการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน 
5.6. มีตารางการเขาบํารุงรักษาอุปกรณชัดเจน 
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แนวปฏิบัติการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบสารสนเทศ 
 

การใชบริการดานไอซีทีจากหนวยงานภายนอก บางครั้งหนวยงานภายนอกอาจเขาถึงระบบ
สารสนเทศ แกไข เปลี่ยนแปลง และประมวลผลระบบงานโดยไมไดรับอนุญาต ดังนั้น จึงตองกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอกเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ตองตรวจสอบ และประเมินตามระยะเวลา 1 ครั้งตอป 
1. หนวยงานภายนอก ที่ตองการสิทธิในการเขาใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารของ
หนวยงาน 

2. จัดทําเอกสารแบบฟอรมสําหรับหนวยงานภายนอก โดยตองมีรายละเอียดในการเขาระบบสารสนเทศอยาง
นอย ดังนี้ 
2.1. เหตุผลในการขอใชงาน 
2.2. ระยะเวลาในการใชงาน 
2.3. การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณที่เชื่อมตอเครือขาย 
2.4. การตรวจสอบ Mac Address ของอุปกรณที่เชื่อมตอ 
2.5. การกําหนดการปองกันในเรื่องการเปดเผยขอมูล 

3. หนวยงานภายนอกที่ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกหนวยงาน จําเปนตองลงนามในสัญญาการ
ไมเปดเผยขอมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสัญญาตองทําใหเสร็จกอนใหสิทธใินการเขาสูระบบ
สารสนเทศ 

4. ผูใหบริการจากหนวยงานภายนอก ตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งปรับปรุงให
ทันสมัย และหากมีการปรับเปลี่ยนจะตองแกไขใหถูกตอง เพื่อใชควบคุมและตรวจสอบการใหบริการของผู
ใหบริการวาเปนไปตามขอกําหนด 

5. เจาของโครงการซึ่งรับผิดชอบตอโครงการที่มีการเขาถึงขอมูลโดยหนวยงานภายนอก ตองกําหนดการเขาใช
งานเฉพาะบุคคลที่จําเปนเทานั้น และใหหนวยงานภายนอกลงนามในสัญญาไมเปดเผยขอมูล และผูดูแล
ระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหมีความปลอดภัยทั้ง 3 ดาน คือ การรักษาความลับ 
(Confidentiality) การรักษาความถูกตองของขอมูล (Integrity) และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ 
(Availability) 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีสิทธิในการตรวจสอบตามสัญญาการใชบริการดานไอซีทีเพื่อใหมั่นใจวาสามารถ
ควบคุมการใชงานอยางทั่วถึงตามขอกําหนด 

7. ในการจางเหมาพัฒนา บํารุงรักษาระบบผูดูแลระบบตองกําหนดการเขาถึงระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูปฏิบัติงานจากภายนอก ไดแก 
7.1. ตองจัดใหมีการควบคุมการใชงาน ไดแก กําหนดสิทธิในการใชงานเฉพาะท่ีจําเปนขั้นต่ํา ตรวจสอบวา

ระบบสารสนเทศที่อนุญาตใหใชงานนั้นมีเฉพาะขอมูลที่จําเปนตองใชงาน 
7.2. ตองมีวิธีการพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงานภายนอก กอนท่ีจะอนุญาตใหเขามาใชงานระบบสารสนเทศ 

ไดแก การกําหนดชื่อผูใช และรหัสผาน สําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
7.3. ตองบันทึกกิจกรรมการใชงานขอมูลเก็บเปน Log File  
7.4. ในระบบที่มีความสําคัญสูงไมอนุญาตใหทดสอบบนระบบจริง (Production) แตตองทดสอบบนระบบ

ทดสอบ (Test) ใหเสร็จสิ้นกอนจึงจะนํามาติดตั้งบนระบบจริง และกอนการติดตั้งระบบจริงตองไดรับ
อนุญาตจากผูบริหารกอน 
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แนวปฏิบัติการสํารองและการกูคืนขอมูล 
 

1. การสํารองขอมูล หนวยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการใหดําเนินการคัดเลือกและจัดทําระบบ
สํารองขอมูล ดังนี ้
1.1. ผูดูและระบบมีหนาที่  

1.1.1. ตองสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในความดูแล และจัดระดับความสําคัญของขอมูล 
1.1.2. สํารวจขอมูล และ จัดระดับความสําคัญในการสํารองขอมูล ดังนี้ 

 

ระดับ ความหมาย คําอธิบายความหมายเพิ่มเติม 

0 ไมมีผลกระทบ ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการดําเนินภารกิจ 

๑ กระทบเล็กนอย 
มีผลกระทบในระดับที่ยังไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ
องคกร 

๒ กระทบคอนขางนอย มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กนอย 

๓ กระทบคอนขางรุนแรง มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินภารกิจ 

๔ กระทบรุนแรง มีผลกระทบรุนแรงตอความสามารถในการดําเนินงานตอไปได 

๕ ปดหนวยงาน มีผลกระทบรุนแรงตอการดํารงอยูขององคกร 

1.1.3. ตองจัดใหมีความถี่ในการสํารองใหพอเพียง ในระบบที่มีความสําคัญสูง เครื่องที่มีความสําคัญ
สูงควรเพิ่มความถี่การสํารองใหมากขึ้น ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ ขอมูลที่ตองสํารอง ความถี่ในการสํารองขอมูล 

๑ Mail servers คา configure กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ขอมูลในเมลบ็อกซ Full ๑ ครั้งตอเดือน และนําสื่อบันทึกขอมูลนั้นไปไวนอกสถานที ่

๒ Web servers คา configure กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ขอมูลเผยแพรบนเว็บไซต Full ๑ ครั้งตอเดือน และนําสื่อบันทึกขอมูลนั้นไปไวนอกสถานที ่

๓ Database 
servers 

คา configure กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ขอมูลในฐานขอมูลของ
ระบบที่สําคัญ 

Full ๒ ครั้งตอสัปดาห และนําสื่อบันทึกขอมูลนั้นไปไวนอก
สถานที่ 

๔ Firewall 
server 

คา configure กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ขอมูล Rule ของ 
Firewall 

Full ๑ ครั้งตอเดือน และนําสื่อบันทึกขอมูลนั้นไปไวนอกสถานที ่

๕ Server อื่น ๆ คา configure กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
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เชน … ขอมูลบนเซิรฟเวอรอื่น ๆ Full ๑ ครั้งตอเดือน และนําสื่อบันทึกขอมูลนั้นไปไวนอกสถานที ่

1.1.4. ตองจัดทําผังหรือข้ันตอนการสํารองขอมูล  
1.1.5. ตองทดสอบขอมูลที่สํารองไวอยางสม่ําเสมอ 
1.1.6. ตองจัดทําบันทึกการสํารองขอมูล และตรวจสอบวาการสํารองขอมูลสําเร็จหรือไม แกไข และ

รายงานตอผูบังคับบัญชา  
1.1.7. ตองจัดใหมีการสํารองขอมูลภายนอกสํานักงานในระบบที่มีความสําคัญระดับสูง 
1.1.8. ตองจัดใหมีการเขารหัสขอมูลที่มีระดับความสําคัญสูง (Encrypted backup) โดยการใช

เทคโนโลยีการเขารหัสที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหขอมูลสํารองเหลานั้นถูกเปดเผย 
1.1.9. ตองดําเนินการแกไขปญหาและสรุปผลการแกไขปญหาและรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือ ใน

กรณีท่ีพบปญหาในการสํารองขอมูลจนเปนเหตุไมสามารถดําเนินการอยางสมบูรณได  
1.1.10. เปนผูกําหนดชนิด เชน Full หรือ Incremental และชวงเวลาการสํารองขอมูลตามความ

เหมาะสม พรอมทั้งกําหนดสื่อท่ีใชเก็บขอมูล 
1.1.11. ตองทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
2. การกูคืนขอมูล ในกรณีที่พบปญหาที่อาจสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรจนเปนเหตุทําใหตอง

ดําเนินการกูคืนระบบ ผูดูแลระบบมีหนาที่ดําเนินการแกไข รายงานผลการแกไขพรอมทั้งบันทึกและ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

2.1. ใหใชขอมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ไดสํารองไวหรือตามความเหมาะสมเพื่อกูคืนระบบ 
2.2. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายกระทบตอการใหบริการ 

หรือการใชงานของผูใชระบบ ใหแจงผูใชงานทราบทันที พรอมทั้งรายงาน ความคืบหนาการกูคืน
ระบบเปนระยะจนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ 

2.3. สาเหตุและวิธีการกูคืน 
 

สาเหต ุ วิธีการ 

กรณีที ่1 เกิดความเสียหายขึ้นกับโปรแกรม
ตนฉบับ (Source code) 

ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมตนฉบับ (Source 
code) ที่มีการใชงานอยู ณ ปจจุบัน หรือลาสุด 

กรณีที ่2 เกิดความเสียหายขึ้นกับฐานขอมูล 
(Database) 

ดําเนินการกูคืนฐานขอมูลที่เก็บไวลาสุด เพื่อให
ใชงานไดตอเนื่องโดยที่ขอมูลสูญหายนอยที่สุด 

กรณีที ่3 เกิดความเสียหายขึ้นกับ
ระบบปฏิบัติการ (OS) โดยที่ฮารดแวรยังคง
ทํางานปกติ 

ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหมและติดตั้ง
ระบบงานจากโปรแกรมตนฉบับที่มีการใชงานอยู 
ณ ปจจุบัน หรือลาสุด รวมถึงกูคืนขอมูลจาก
ฐานขอมูลที่เก็บไวลาสุด 

กรณีที ่4 เกิดความเสียหายขึ้นกับฮารดแวร  

 

ใหบริษัทผูดูแลแกไขเบื้องตนใหฮารดแวร
สามารถทํางานไดตามปกติ และหากเกิดความ
เสียหายกับระบบปฏิบัติการและระบบงาน ให
บริษัทหรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการติดตั้ง
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สาเหต ุ วิธีการ 

ระบบปฏิบัติการและระบบงานนั้นใหม โดยใช
โปรแกรมตนฉบับ ที่มีการใชงานอยู ณ ปจจุบัน
หรือลาสุด และกูคืนขอมูลจากฐานขอมูลที่เก็บไว
ลาสุด 

 
 

3. การจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan)  
หนวยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศมีหนาที่ 
3.1. ตองจัดทําแผนความพรอมกรณีฉุกเฉิน โดยแผนความพรอมกรณีฉุกเฉินตองไดรับการเห็นชอบจาก

ผูบริหารประกอบดวย 
3.1.1. การกําหนดชนิดของภัยพิบัติ 
3.1.2. ประเมินความเสี่ยงที่มีผลทําใหระบบที่มีระดับความสําคัญสูง ติดขัดหรือไมสามารถใชงานได 
3.1.3. กําหนดขั้นตอนรับมือภัยพิบัต ิ

3.2. ตองทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และระบบแผนเตรียมความพรอม
กรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3. ทบทวนแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินความพรอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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แนวปฏิบัติการดําเนินการตอบสนองเหตุการณมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 

หากเกิดเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย จําเปนตองตอบสนองตอเหตุการณอยางทันทวงที ดังนั้น 
จึงตองมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณที่มีผลตอความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ระบบไฟรวอลล 

1.1. ดําเนินการตรวจสอบกฎ (Rule) ของระบบปองกันการบุกรุก อยางนอยเดือนละครั้ง 
1.2. ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟลล็อก (Log File) และรายงานของไฟลวอลล สิ่งที่ตองตรวจสอบมี

ดังตอไปนี้ 
1.2.1. กลุมขอมูล (Packet) ที่ไฟลวอลลไดปดก้ัน 
1.2.2. ลักษณะของกลุมขอมูล (Packet) ที่ถูกปดกั้น 
1.2.3. หมายเลขไอพี ของเครือขายใดท่ีถูกปดกั้น เปนจํานวนมาก 

1.3. หากตรวจสอบพบการโจมตี หรือเหตุการณละเมิดความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศใหแจง 
ผูบังคับบัญชาเพื่อตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหา หากไมสามารถแกไขปญหาไดใหรายงานตอ
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 

1.4. กรณีท่ีตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบคอนขางรุนแรง ที่อาจสงผลตอเครือขาย
โดยรวม ใหระงับการเชื่อมตอเครือขาย และใหแกไขเครื่องนั้นทันที 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
2.1. ตองตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายกอนเปดใหบริการ โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการดังตอไปนี ้
2.1.1. ติดตั้งไฟลวอลลที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ เปดเฉพาะ port ที่ใชงาน 
2.1.2. ปด Service ที่ไมไดใชงาน 
2.1.3. ติดตั้ง NTP เพื่อเทียบเวลาใหถูกตอง 
2.1.4. จํากัดการเขาถึงจาก root หรือ Administrator โดยตรง 

2.2. หนวยงานที่ใหบริการระบบคอมพิวเตอรตองสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในความดูแล และกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบหลัก และผูรับผิดชอบสํารอง 

2.3. หนวยงานที่ใหบริการระบบคอมพิวเตอรตองตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ตองจดบันทึก ตรวจสอบ 
แกไข และรายงาน เหตุการณที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา  

2.4. ตองตรวจสอบ แกไข และรายงานชองโหวของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตอผูบังคับบญัชา 
2.5. กรณีท่ีตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบคอนขางรุนแรง ตองดําเนินการแจงไปยัง

ผูรับผิดชอบหนวยงาน หรือผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ระงับการเชื่อมตอเครือขาย และใหแกไข
เครื่องนั้นทันที 

3. ภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต ภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต ประกอบดวย ไวรัส หนอนอินเทอรเน็ต โทรจัน 
รวมถึงสปายแวร 
3.1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองดําเนินการจัดหาซอฟตแวรเพื่อปองกัน 
3.2. หนวยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต ตองดําเนินการติดตั้งโปรแกรมปองกัน

ภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต และตองตั้งให Update อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
3.3. ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟลล็อก (Log File) และรายงานของของอุปกรณ สิ่งที่ตองตรวจสอบ

มีดังตอไปนี ้
3.3.1. การคุกคามทางอินเทอรเน็ตใดที่มีเปนจํานวนมาก  
3.3.2. ถูกสงมาจากที่ใด และถูกสงไปยังที่ใด 
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3.4. ตองศึกษาหาวิธีแกไขเครื่องคอมพิวเตอรที่มีภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะที่ตรวจพบวามีการ
กระจายภายในเครือขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.5. กรณีท่ีตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบคอนขางรุนแรง ที่อาจสงผลตอเครือขาย
โดยรวม ใหระงับการเชื่อมตอเครือขาย และใหแกไขเครื่องนั้นทันที 

 

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ  

ระดับ ความหมาย คําอธิบายความหมายเพิ่มเติม 

0 ไมมีผลกระทบ ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการดําเนินภารกิจ 

๑ กระทบเล็กนอย มีผลกระทบในระดับที่ยังไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร 

๒ กระทบคอนขางนอย มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กนอย 

๓ กระทบคอนขางรุนแรง มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินภารกิจ 

๔ กระทบรุนแรง มีผลกระทบรุนแรงตอความสามารถในการดําเนินงานตอไปได 

๕ ปดหนวยงาน มีผลกระทบรุนแรงตอการดํารงอยูขององคกร 
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แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 
1. ระบุความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงใหสอดคลองตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานเพื่อการ

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงนั้น ดังตอไปนี้ 
1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเขาทางระบบปฏิบัติการเพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายผาน

ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
1.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเขาเชื่อมโยงกับระบบเครือขายไรสายโดยไมไดรับอนุญาต 
1.3. ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือขายเกิดการขัดของระหวาง

การใชงาน 
1.4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใชรหัสผาน (Password) ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต 

2. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงใหคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 
2.1. ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ 
2.2. ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุรวมถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้น 
2.3. จุดออนหรือชองโหวที่อาจถูกใชในการกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุ 

3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ปละ 1 ครั้ง  
4. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน  
5. กําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น 
6. มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อยางนอย ดังนี้ 

6.1. ควรกําหนดใหผูตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบไดแบบอานไดอยางเดียว 
6.2. ในกรณีท่ีจําเปนตองเขาถึงขอมูลในแบบอื่นๆ ใหสรางสําเนาสําหรับขอมูลนั้น สําหรับใหผูตรวจสอบใช

งาน และควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือตองจัดเก็บไวแหลงจัดเก็บขอมูลอื่นที่มี
ขอกําหนดการเขาถึงขอมูล 

6.3. กําหนดใหระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย 

6.4. กําหนดใหเฝาระวังการเขาถึงระบบโดยผูตรวจสอบ รวมทั้ง บันทึกขอมูลล็อก แสดงการเขาถึงนั้น ซึ่ง
รวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานที่สําคัญๆ 

6.5. ในกรณีท่ีมีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดใหแยกการติดตั้งเครื่องมือ
ที่ใชในการตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบที่ใชในการพัฒนา และจัดเก็บปองกัน
เครื่องมือนั้นจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีการปองกันเปนอยางดี 

7. ในกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่ง
ผูใดอันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ “ผูบริหารระดับสูงสุด” เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย 
หรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรง รวมถึงในกรณีที่มีการรองเรียน และฟองรองภายใตกฎหมายพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

8. ตองสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนักความเขาใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิด
จากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการเชิง
ปองกันที่เหมาะสม 

9. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศปละ 1 ครั้ง เสนอตอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ตอไป 
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10. แสดงผลการตรวจสอบตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศผานเว็บไซต ใหประชาคม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทราบ ตามนโยบายการสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร 
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แนวปฏิบัติการทําลายขอมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกขอมูล 
 
๑. เมื่อตองทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผูรับผิดชอบขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองเปนผูทําลายขอมูล 
๒. กําหนดวิธีการทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนสื่อบันทึกขอมูล ดังนี้ หรือใชมาตรฐาน DoD 5220.22 M ของ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
 

ประเภทสื่อ
บันทึกขอมูล 

วิธีการทําลายใช
ใหมได 

วิธีทําลาย ระยะเวลา
ทําลาย 

กระดาษ - - ใชการหั่นดวยเครื่องหั่นทําลายเอกสาร เก็บรักษาไว
อยางนอย ๑ 
ปหรือตามที่
กฏหมาย
กําหนด 

Flash Drive ใชวิธีการ 
Format 

- ทําลายขอมูลบน Flash Drive ตาม
มาตรฐาน DoD 5220.22 M ของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
มาตรฐานการทําลายขอมูลโดยการเขียนทับ
ขอมูลเดิมหลายรอบ 

- ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย 

เก็บรักษาไว
อยางนอย ๑ 
ปหรือตามที่
กฏหมาย
กําหนด 

แผน CD/DVD ใชวิธีการ 
Format 

- ใชการหั่น ตัด เผา ใหสิ้นสภาพการใชงาน เก็บรักษาไว
อยางนอย ๑ 
ปหรือตามที่
กฏหมาย
กําหนด 

เทป - - ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย หรือเผา
ทําลาย 

เก็บรักษาไว
อยางนอย ๑ 
ปหรือตามที่
กฏหมาย
กําหนด 

ฮารดดิสก ใชวิธีการ 
Format 

- ทําลายขอมูลบน Flash Drive ตาม
มาตรฐาน DoD 5220.22-M ของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
มาตรฐานการทําลายขอมูลโดยการเขียนทับ
ขอมูลเดิมหลายรอบ 

- ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย 

เก็บรักษาไว
อยางนอย ๑ 
ปหรือตามท่ี
กฏหมาย
กําหนด 
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
 
 เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดอนุญาตเขาถึงระบบสารสนเทศและปองกันการบุกรุกผาน
ระบบเครือขายจากผูบุกรุก จากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค 
1. การจํากัดการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

1.1. ตองจัดใหมีการควบคุมการใชงาน ไดแก กําหนดสิทธิในการใชงาน เชน เขียน อาน ลบได กําหนดกลุม
ของผูใชที่สามารถใชงานได ตรวจสอบวาระบบสารสนเทศที่อนุญาตใหใชงานนั้นมีเฉพาะขอมูลที่
จําเปนตองใชงาน 

1.2. ตองมีวิธีการพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงาน กอนที่จะอนุญาตใหเขามาใชงานโปรแกรมประยุกตหรือ
แอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ โดยใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 

1.3. ตองตัดเวลาการใชงานระบบสารสนเทศ เมื่อผูใชงานไมไดใชงานเกิน 3๐ นาท ี
1.4. การแยกระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญหรือมีความเสี่ยงสูงไวอีกบริเวณหนึ่ง ไดแก  

1.4.1. การจัดทําบัญชีรายชื่อแยกประเภทโดยแบงระหวางระบบที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตกับระบบ
อินทราเน็ตภายในที่ใชงานในมหาวิทยาลัย  

1.4.2. ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร ไดแก ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี  (ERP) ระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย ตองไดรับการแยกออกจาก
ระบบงานอื่น ๆ ขององคกร 

1.4.3. ระบบซึ่งไวตอการรบกวน ตองควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีหอง
ปฏบิัติงานแยกเปนสัดสวน และกําหนดสิทธิใหเฉพาะผูที่มีสิทธิใชระบบเทานั้นเขาไปปฏิบัติงาน
ในหองควบคุมดังกลาว 

1.4.4. การเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญสูง อนุญาตใหทําผานชองทางที่กําหนดให ตามขอ ๒ 
ของแนวปฏิบัตินี้ 

1.5. บันทึกขอมูลการใชงานไวเปน Log File 
2. การควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.1. การปองกันขอมูลและสินทรัพยสารสนเทศท่ีอยูในอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา ผูใชงานตองมีวิธีปองกัน
ขอมูลและสินทรัพยดานสารสนเทศในอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไดแก 

2.1.1. ตองใสรหัสผานปองกันหนาจอทุกเครื่อง 
2.1.2. ตองใชกุญแจล็อคเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
2.1.3. ตองเขารหัสขอมูลที่สําคัญไว 

2.2. การเขาสูระบบระยะไกล (Remote Access) สูระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ตองพิสูจนตัวตนกอน
เขาใชงาน 

2.2.1. การแสดงตัวตน ดวยชื่อผูใชงาน (Username) 
2.2.2. การพิสูจนยืนยันตัวตน ดวยการใชรหัสผาน (Password) 
2.2.3. การเขาสูระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะตองตรวจสอบผูใชงานอีกครั้ง 
2.2.4. การเขาสูระบบจากระยะไกลตองใชการเขารหัสขอมูล ไดแก SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ

การรับสงขอมูล 
2.3. การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบจากระยะไกลตองอยูบนพื้นฐานความจําเปนเทานั้น และไมเปดพอรตทิ้ง

ไวโดยไมจําเปน ชองทางดังกลาวตองตัดการเชื่อมตอเม่ือไมไดใชงานแลว กําหนดการเชื่อมตอเขาสู
ระบบไมเกิน ๒ ชั่วโมง 

2.4. การปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ผูใชงานตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อยางเครงครัด 
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ขอกําหนดการใชงานเครือขาย 
 
1. สิทธิการใชเครือขาย 

1.1. สิทธิการใชเครือขายเปนสิทธิพิเศษเฉพาะ (privilege) ทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่ไดรับสิทธิไมสามารถโอนสิทธิใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นได 

1.2. ผูใชตองเคารพในสิทธิสวนบุคคลและไมละเมิดความเปนสวนตัวของผูใชรายอื่น  
1.3. ผูใชตองใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามมารยาทและจรรยาบรรณของการใชเครือขายตามที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดและตามวิถีสากล 
2. การใชงานที่ไมอนุญาตใหปฏิบัติ 

2.1. การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
2.2. การเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยบัญชีของผูอื่นทั้งที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของบัญชี 
2.3. การเขาถึงขอมูลของผูอื่นเพ่ือคัดลอก แกไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไมไดรับอนุญาต 
2.4. การเผยแพรขอมูลของผูใชหรือของหนวยงานโดยไมไดรับอนุญาต 
2.5. การใชงานที่เปนสาเหตุใหระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเสียหายหรือมีผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
2.6. การพยายามทําลายหรือทําลายระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2.7. การใชหรือเผยแพรซอฟตแวรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ 
2.8. การลักลอบดักจับขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2.9. การปลอมแปลงเปนบุคคลอื่นเพื่อสรางความเขาใจผิดใหแกระบบคอมพิวเตอรและผูใชอื่น 
2.10. การใชทรัพยากรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือสรางความเสียหายแกระบบคอมพิวเตอรหรือ

เครือขายอื่น 
2.11. การเผยแพรและ/หรือการเขาถึงสื่อลามกอนาจาร 
2.12. การใชทรัพยากรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือเปดใหบริการใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาต 
2.13. การใชทรัพยากรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือประกอบธุรกิจ 
2.14. การนําไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปจดทะเบียนชื่อโดเมนอื่นนอกเหนือจากชื่อ

โดเมน ku.ac.th, ku.th,  kasetsart.org โดยไมไดรับอนุญาต 
2.15. การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรอื่นใดที่ขัดตอนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. การฝาฝนระเบียบและการพิจารณาโทษ 
1.1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมรับผิดชอบตอผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจากผูใชและ/หรือบัญชีผูใช 
1.2. ผูใชที่ฝาฝนระเบียบการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิกบัญชี

ผูใช 
1.3. สํานักบริการคอมพิวเตอรจะแจงหนวยงานตนสังกัดเพื่อพิจารณาโทษแกผูใชที่ฝาฝนระเบียบ 
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ขอกําหนดการใชไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1. การจัดสรรไอพีแอดเดรส 

๑.๑ ไอพีแอดเดรส 158.108.0.0/16, 2001:3c8:1303::/48, 2406:3100::/32  ของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเปนสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มอบอํานาจใหสํานักบริการคอมพิวเตอรทําหนาที่บริหารจัดการ 

๑.๒ ใหสํานักบริการคอมพิวเตอรทําหนาที่จัดสรรไอพีแอดเดรสใหกับหนวยงานตามที่รองขอเพื่อใหใชงานได
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรสามารถปรับเปลี่ยนไอพีแอดเดรสที่ได
จัดสรรใหกับหนวยงานจากหมายเลขเดิมเปนหมายเลขใหมไดตามหลักวิชาการ เพื่อใหสามารถบริหาร
และจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการชื่อโดเมน 
๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายใตชื่อ “ku.ac.th 

, ku.th และ kasetsart.org”  โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรรับภาระชําระคาธรรมเนียม การขึ้น
ทะเบียนและคาบํารุงรักษาชื่อโดเมน 

๒.๒ ใหสํานักบริการคอมพิวเตอรทําหนาที่ใหบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนประจําหนวยงาน และชื่อเครื่อง
ภายใตชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒.๓ หนวยงานมีสิทธิในการใชชื่อโดเมน ku.ac.th, ku.th และ kasetsart.org โดยยื่นเรื่องขออนุมัติตอ
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร คําขออนุมัติจะตองลงนามรับรองโดยคณบดี หรือผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทา 

๒.๔ โครงการพิเศษหรือโครงการใด ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถขอจดชื่อโดเมน
ประจําโครงการได โดยหากเปนโครงการระดับหนวยงานใหจดทะเบียนภายใตชื่อโดเมนยอยประจํา
หนวยงานนั้น หรือในกรณีที่เปนโครงการระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถยื่นขอจดชื่อโดเมนภายใตชื่อ
โดเมนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได 

๒.๕ กลุมกิจกรรมมีสิทธิในการขอใชชื่อโดเมนประจํากลุมกิจกรรมได โดยตองมีหัวหนากลุมกิจกรรมและ
หัวหนาหนวยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเทาที่หัวหนากลุมกิจกรรมนั้นสังกัดอยูลงนามเห็นชอบ และยื่น
เรื่องขออนุมัติตอผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 

๒.๖ การใชไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนนอก    สาระบบชื่อโดเมน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมิไดรับอนุญาตเปนสิ่งตองหาม ยกเวนกรณีมีเหตุผลความจําเปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้ใหหัวหนาหนวยงานที่ดํารงตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน
เทียบเทาดําเนินการยื่นคํารองตอผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร โดยชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนที่ตองขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนอกสาระบบ การอนุมัติจดทะเบียนใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 
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ขอกําหนดการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนบริการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดใหมีเพิ่มสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ และการบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการตามภารกิจ
ของหนวยงาน ผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายใตชื่อโดเมน (Domain) ที่จด
ทะเบียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนาที่พึงปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยไมขัดกับนโยบาย
การใชคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1. ขอปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

1.1. ผู ใชมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยพึงระวังไมใหผูอื่นเขาถึงรหัสผานเพื่อใชบัญชีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของตนเองโดยมิชอบ ผูใชตองรักษารหัสผานเปนความลับเฉพาะตัวและไมอนุญาตให
ผูอื่นเขาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในนามของตนเองในทุกกรณี ผูใชเปนผูรับผิดชอบตอผลกระทบและ
ผลทางกฏหมายจากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการอนุญาตใหผูอื่นใชบัญชีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในนามของตนเอง 

1.2. ผูใชพึงทราบวาไมมีสิทธิที่จะถามหรือรองขอใหผูใชเปดเผยรหัสผานประจําตัวเพื่อเขาใชบัญชีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

1.3. ผูใชตองไมเขาใชบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูอื่นไมวาจะไดรับอนุญาตหรือไมก็ตาม 
1.4. การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะตอไปนี้เปนสิ่งตองหาม 

(1) การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว หรือเพ่ือบุคคลอื่น 
(2) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรจดหมายลูกโซ 
(3) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอมูลชั้นความลับของมหาวิทยลัย 
(4) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอมูลการประชุมของที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือ

ในการประชุมอ่ืนๆ โดยที่มิไดมีหนาที่ หรือมิไดรับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม 
(5) การปลอมแปลงหรือดับแปลงชื่อผูสงใหเขาใจผิดวาจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ สงมาจากบุคคล

อื่น 
(6) การปกปดหรือดัดแปลงชื่อผูสงในลักษณะท่ีทําใหไมทราบชื่อผูสง 
(7) การปลอมแปลงหรือดับแปลงสวนหัวจดหมาย เชน เสนทาง วันเวลาการสง 
(8) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอความ ภาพ วีดีโอ เสียง ที่กลาวรายตอบุคคลหรือกลุม

บุคคล 
(9) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอความ ภาพ วีดีโด เสียง ที่ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ

แบงแยกทาง ศาสนา เชื้อชาติ หรือเพศ 
(10) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เผยแพรขอความ ภาพ วีดีโอ เสียง ที่มีลักษณะหยาบคาย หรือ

ลามกอนาจาร 
(11) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อเผยแพรโปรแกรมหรืองาน หรือเผยแพรรหัสสําหรับใชเขาถึง

โปรแกรมหรืองาน ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(12) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส กระจายความคิดเห็นสวนบุคคลที่มีตอสังคม การเมือง ศาสนา ไป

ยังผูรับที่ไมเคยแจงความประสงคจะรับขาวสาร 
(13) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสงผลกระทบใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเครือขาย

ลดทอนประสิทธิภาพลง 
(14) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส กระจายไวรัสหรือรหัสโปรแกรมที่เปนอันตรายตอระบบความ

มั่นคงปลอดภัย 
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2. การจัดการรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mailing List) 
สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดใหมีระบบรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางชอง

ทางการสงจดหมายอิเลก็ทรอนิกสแบบกลุม รายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่บรรจุรายชื่อบัญชีผูใชที่ขึ้น
ทะเบียนในเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือรายชื่อแยกตามกลุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนขอมูลปกปดที่ไมเผยแพรใหผูใชหรือหนวยงานใดๆ การใชรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสดังกลาวมี
ขอกําหนดเฉพาะดังนี้ 

2.1. หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ใชรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพร
ขาวสารและประชาสัมพันธภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.2. สํานักบริการคอมพิวเตอรใชเพื่อแจงเตือน หรือแจงขาวที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย หรือการ
รักษาประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

2.3. สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดใหมีระบบรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลุมยอยตามคํารองขอ
ของหนวยงาน ซึ่งตองใหผูใชสมัครใจเขาเปนสมาชิกกลุมเพื่อรับขาวสารเอง และผูใชสามารถถอนการ
เปนสมาชิกเพื่องดรับขาวสารนั้นไดตลอดเวลา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมอนุญาตใหสราง
บริการรายชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสอื่นใดเอง เพื่อปองกันการใชรายชื่อบัญชีผูใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่บรรจุรายชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยผูใชไมสมัครใจบอกรับ ทั้งนี้ สํานัก
บริการคอมพิวเตอรสงวนสิทธิในการอนุมัติการขอจดทะเบียนชื่อกลุม ตลอดจนการตั้งชื่อกลุม ตาม
ความเหมาะสม 

3. โควตาบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส ของผูใชแตละรายจะมีโควตากําหนดการ
ใชงานดังนี้ 
3.1. ขนาดขอมูลรวมที่เก็บในเซิรฟเวอร  
3.2. ขนาดของไฟลแนบตอการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หนึ่งฉบับ 
3.3. จํานวนบัญชีผูรับตอการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หนึ่งฉบับ 
3.4. อัตราสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตอวันเวลาที่กําหนด 
3.5. จํานวนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตอวันเวลาที่กําหนด 
3.6. โควตาเหลานี้อาจแตกตางกันตามประเภทและภารกิจของผูใช การกําหนดโควตาใหอยูในดุลยพินิจของ

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยสามารถเพิ่มหรือลดคาแตละบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามความ
เหมาะสมเพ่ือใหการใชงาน และการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การตรวจระวังระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายปกปองขอมูลสวนบุคคลและใหใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่
รับสงตามปกติ แตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ตองติดตั้งระบบบันทึกขอมูล
จราจรและการเฝาระวังเพื่อคงไวซึ่งบริการที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สงวนสิทธิในการใชระบบเฝาระวังเพื่อตรวจเนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่เปนภัยตอระบบคอมพิวเตอร 
และกลั่นกรองหรือระงับการเผยแพรนั้นโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิการเขาถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อสืบสวน สอบสวน เมื่อระบบเฝาระวังแจงเตือนถึงปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยจากการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใดๆ หรือการรองขอจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

5. การระงับบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege) ที่
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร เ อื้ ออํ านวย ให ผู ใ ช  ซึ่ งผู ใ ช ไม ส ามารถโอนสิทธิ ให แกผู อื่ น ใช ได 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคงไวซึ่งอํานาจในการจํากัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิใหแกผูใชโดยไมตองแจงให
ผูใชทราบลวงหนา หากไดรับแจงหรือตรวจพบการกระทําใดที่ขัดกับนโยบายหรืออาจกอใหเกิดปญหา ความ
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มั่นคงปลอดภัยหรือเสถียรภาพของระบบ หรือการกระทําที่ขัดตอนโยบายหรือกฎหมายแหงรัฐ การระงับใช
บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

6. เมื่อผูใชพนสภาพการอยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักบริการคอมพิวเตอรสามารถระงับ
บัญชีผูใช ซึ่งสงผลใหการเขาใชบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานบัญชีนั้นถูกระงับไปดวย หากแตผูใชยัง
สามารถมีชื่อบัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชติดตอไดผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอีกระบบ
หนึ่งที่สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดบริการไวให (e-Mail for Life)  

7.  ผูใชสามารถรองขอการขยายสิทธิการใชบัญชีผูใชเพื่อคงสิทธิการใชบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสเดิมไว เมื่อ
ตองพนสภาพการอยูในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยยื่นคํารองผานผูบริหารตนสังกัดพรอมแนบ
เหตุผลความจําเปนสงถึงสํานักบริการคอมพิวเตอร การอนุญาตและระยะเวลาการขยายสิทธิใหเปนอํานาจ
ของผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอรหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

8. บัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใช สามารถถูกระงับการใชงาน โดยคํารองขอจากภาควิชา หรือคณบดี 
หรือผูบริหารเทียบเทาหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี หากพบวามีการใชบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใช
ในสังกัดของหนวยงานที่ขัดกับนโยบายฉบับนี้ 

9. บัญชีผูใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใช สามารถถูกระงับการใชงานโดยทันทีโดยหากตรวจพบวามีการใช
งานที่สงผลกระทบใหประสิทธิภาพระบบเครือขายดอยลง หรือขัดตอนโยบาย ไมวาจะเปนการใชโดยผูใช
หรือการลักลอบเขาใชโดยผูอื่น ทั้งนี้  สํานักบริการคอมพิวเตอรมีสิทธิระงับการใชบัญชีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ โดยไมตองแจงใหผูใชทราบลวงหนา 

 
 
 
 
 


