-1-

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

2

คานา
ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ภายใต้พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทา
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ “หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ท า
แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก าร
ด าเนิ น การใดๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ โดยหน่ วยงานของรั ฐ
มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้” และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 กาหนดให้ “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลัก ษณ์
อักษร”
ทั้งนี้ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ ที่ต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย นอกจากนั้นยังต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปอย่างเหมาะสม
มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งป้องกันปัญ หาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
สารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ขึน้
ดั งนั้น มหาวิ ท ยาลั ย แม่โจ้ จึงได้จัดท านโยบายและแนวปฏิบั ติในการรัก ษาความมั่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559 ขึ้น และให้มีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤศจิกายน 2559
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นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีป ระสิท ธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ จากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ
ที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ภายใต้
พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
ก าหนดให้ “หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ท าแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้ ” และตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2556
กาหนดให้ “หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร”
2. วัตถุประสงค์และขอบเขต
กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นปลอดภัยฯ
ไว้ดังนี้
1) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ให้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ก าหนดขอบเขตของการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ้างอิงตามมาตรฐานการรั กษาความ
มั่น คงปลอดภั ย ในการประกอบธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (เวอร์ชั่น 2.5) และมี ก าร
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผูใ้ ช้งานระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ตามหลักจริยธรรมและหลักกฎหมาย
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3. แนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1) ส่งเสริมและสนับ สนุนการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ให้ตอบสนองต่อ
พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) มุ่งกาหนดแนวปฏิบัติ แนวทางการป้องกันและแก้ไข ที่เหมาะสม รวมทั้ง การติดตามและ
ตรวจสอบการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) เน้น ก ากั บ ดู แลการด าเนิ นงาน เพื่ อ บริห ารจั ดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มี ป ระสิท ธิ ภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศในลักษณะ
ที่ไม่ถูกต้อง ทีอ่ าจส่งผลให้มีการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ขึน้
4) เผยแพร่และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
5) ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
4. องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 คานิยาม
ส่วนที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1) นโยบายการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
ก าหนดมาตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น เพื่ อ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน หรือการเข้าถึงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยพิ จ ารณาตามความส าคั ญ ของอุ ป กรณ์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และอาจจาเป็นต้องรักษาความลับ โดยมาตรการนี้จะมี
ผลบังคับใช้กับผู้ใช้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) นโยบายระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
กาหนดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
3) นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

8
กาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
4) นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ กาหนดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติและข้อกาหนดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(1) แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(2) แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
(3) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(4) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
(5) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและ
สารสนเทศ (Application and Information Access Control)
2) การจัดระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
(1) แนวปฏิบัติการสารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
(2) แนวปฏิบัติการกู้คืนระบบ
3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(1) แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information
Security Audit and Assessment)
4) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
คอมพิวเตอร์
(1) แนวปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบคอมพิวเตอร์
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ส่วนที่ 1 คานิยาม
1) มหาวิทยาลัย
2) วิทยาเขต

หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายถึง เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3) หน่วยงาน
หมายถึง คณะ/สานัก/วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน
4) หน่วยงานภายนอก หมายถึง องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้มีสิ ทธิ์ใน
การเข้ า ถึ ง และใช้ ง านข้ อ มู ล หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบตามอานาจ
หน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล
5) ผูบ้ ริหารระดับ
หมายถึง อธิการบดี
สูงสุด (Chief
Executive Officer :
CEO)
6) ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ บ ริ ห าร/ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมายจาก
ด้านเทคโนโลยี
อธิการบดีให้กากับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและ
การสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามมติ
การสื่อสาร (CIO)
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541
7) ผูบ้ ริหารด้านไอที หมายถึง อธิการบดีหรือผู้ที่ อธิการบดีมอบหมายให้กากับดูแลศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย
8) ผูบ้ ังคับบัญชา
หมายถึง ผู้ มี อ าน าจ สั่ งก ารต าม โค รงส ร้ า งก ารบ ริ ห ารข อ ง
มหาวิทยาลัย
9) ผูอ้ านวยการศูนย์ หมายถึง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้า
เทคโนโลยี
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านไอที
สารสนเทศ
10) ศูนย์เทคโนโลยี
หมายถึง หน่วยงานที่ให้บ ริก ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สารสนเทศ
สื่อ สาร ให้ค าปรึก ษา พั ฒ นาปรับ ปรุง บ ารุงรัก ษาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ระบบชุ ด ค าสั่ ง ชุ ด ค าสั่ ง โปรแกรมและ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
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11) ผูด้ ูแลระบบ
(System
Administrator)
12) ผูพ้ ัฒนาระบบ
13) เจ้าของข้อมูล

14) ผูใ้ ช้งาน

15) การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
16) มาตรฐาน
(Standard)

หมายถึง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมายจาก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายไม่วา่ ส่วนหนึ่งส่วนใด
หมายถึง ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ
หมายถึง ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญ ชาให้รับผิดชอบข้อมูล
ของระบบงาน โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ
หรือ ได้ รับ ผลกระทบโดยตรงหากข้อ มู ล เหล่ านั้ น เกิ ด สู ญ
หาย
หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized User) ให้สามารถเข้าใช้
งาน บริหาร หรือ ดูแลรัก ษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โดยมี สิ ท ธิ์ แ ละ
หน้ า ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ บทบาท (Role) ที่ ก าหนดในการเข้ า ถึ ง
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ได้แก่
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ย
อธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการสานั ก ฯ กองฯ ศู น ย์ ฯ คณบดี
หัวหน้างาน
ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) หมายถึ ง ผู้ ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดู แ ลรั ก ษาหรื อ จั ด การระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่ายซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เจ้ า หน้ า ที่ หมายถึ ง ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจา/จ้างเหมา
นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
บุ ค คลภายนอก หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงาน
ภายนอกที่ปฏิบัติการร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายถึง การรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริง เพื่อให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
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17) วิธีการปฏิบัติ
(Procedure)
18) แนวทางปฏิบัติ
(Guideline)
19) สิทธิของผูใ้ ช้งาน
20) สินทรัพย์

21) การเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งาน
สารสนเทศ

22) ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ

23) เหตุการณ์ด้าน
ความปลอดภัย

หมายถึง รายละเอี ย ดที่ บ อกขั้ น ตอนเป็ น ข้ อ ๆ ที่ ต้ อ งน ามาปฏิ บั ติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
หมายถึง แนวทางที่ ไ ม่ ได้ บั งคั บ ให้ ป ฏิ บั ติ แ ต่ แ นะน าให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
หมายถึง สิ ท ธิ ทั่ ว ไป สิ ท ธิ จ าเพาะ สิ ท ธิ พิ เ ศษ และสิ ท ธิ อื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตนอันมี
มูลค่าหรือคุณค่าสาหรับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูล ระบบ
ข้อ มู ล และสิ น ทรัพ ย์ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร อาทิ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ระบบสารสนเทศ ระบบ
เครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย เลขไอพี โดเมนเนม
รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าต่อ
หน่วยงาน
หมายถึง การอนุ ญ าต การก าหนดสิ ท ธิ หรื อ การมอบอ านาจให้
ผู้ ใ ช้ ง าน เข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยหรื อ ระบบ
สารสนเทศ ทั้ ง ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละทายกายภาพ
ตลอดจนก าหนดข้อ ปฏิบั ติ เกี่ ย วกั บ การเข้ าถึ งโดยมิ ชอบ
เอาไว้ด้วยก็ได้
หมายถึง ความมั่ นคงและความปลอดภั ย ส าหรับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โดย
ธารงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน
(Integrity) แ ล ะส ภ าพ พ ร้ อ ม ใช้ ง าน (Availability) ขอ ง
สารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง
(Authenticity) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) การห้ า ม
ปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด ชอบ (Non-Repudiation) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability)
หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรื อเหตุการณ์ที่
สงสัย ว่าจะเป็นจุดอ่อน หรืออาจสร้างความเสียหายและ
ส่งผลให้
1. เกิ ด การหยุ ด ชะงัก ต่ อ กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการ
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ปฏิ บั ติ ง านส าคั ญ เช่ น ระบบงานสารสนเทศของ
หน่วยงานหยุดชะงัก เป็นต้น
2. เป็ น การละเมิ ด นโยบายในการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3. เป็ น การละเมิ ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรื อ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่กาหนดไว้
4. เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ท าให้
สู ญ เสี ย ชื่ อ เสี ย ง เช่ น การโพสต์ ข้ อ ความพาดพิ ง ถึ ง
มหาวิท ยาลั ย ในเว็บ ไซต์ ภายนอก ซึ่ งท าให้เกิด ความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
5. เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุการณ์ ที่
เป็ น จุ ด อ่ อ นจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ รายงานจากผู้ ใ ช้ ง าน
เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ เหล่ า นั้ น อย่ า ง
เหมาะสม ได้ผลและทันกาล
หมายถึง สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด ที่อาจทาให้ระบบของมหาวิทยาลัยถูก
บุกรุกโจมตี และความมัน่ คงปลอดภัยถูกคุกคาม

24) สถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยที่ไม่พงึ
ประสงค์หรือไม่
อาจคาดคิด
25) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผล
ได้ และให้ห มายความรวมถึง ข้อมู ลอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
26) สารสนเทศ
หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนามาผ่านการประมวลผลการจัด
ระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือ
ภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การ
ตัดสินใจ และอื่น ๆ
27) ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุ ป กรณ์ หรื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ข องคอมพิ ว เตอร์ ที่ เชื่ อ มการ
ทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือ
สิ่ ง อื่ น ใด และแนวทางปฏิ บั ติ ง านให้ อุ ป กรณ์ หรื อ ชุ ด
อุปกรณ์ ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
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28) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

29) ระบบเครือข่าย

30) ระบบแลน (LAN)
ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)
31) ระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet)
32) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail)

33) สื่อบันทึกพกพา
(Portable Media)
34) ชื่อผูใ้ ช้งาน
(Username)

หมายถึง ระบบงานของมหาวิทยาลัยที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้าง
สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน การบริ ห าร การสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ก ารการ
พั ฒ นาและควบคุ ม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบ
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ
หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งข้อมูล
และสารสนเทศ ระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย ได้ เช่ น ระ บ บ แล น (LAN) ระบ บ
อินทราเน็ต (Intranet) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
หมายถึง เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง
ๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์
เพื่ อการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน
หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็ก ทรอนิก ส์ ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน เข้ า กั บ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตสากล
หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่ง ข้อความระหว่างกัน โดยผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่
ส่ ง จ ะเป็ น ได้ ทั้ งตั วอั ก ษ ร ภ าพ ถ่ าย ภ าพ ก ราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียว
หรือหลายคน ผ่านโพรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ในการรับ-ส่ง
ข้อมูล ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น โดยชื่อที่ใช้
ในการับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบด้วย 2 ส่วน
คื อ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน และชื่ อ โดเมน เช่ น User@mju.ac.th,
User@phrae.mju.ac.th
หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น
CD, DVD, Flash Drive, External Hard Disk
หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเข้า
ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการกาหนด
สิทธิการใช้งานไว้
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35) รหัสผ่าน
(Password)

หมายถึง ชุดของตัวอัก ษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ที่ถู กก าหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล ใน
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่าย
36) การเข้ารหัสลับ
หมายถึง การนาข้อมูลมาเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้
(Encryption)
ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสลับ ไว้จ ะต้องมี
โปรแกรมถอดรหั ส ลั บ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล กลั บ มาใช้ ง านได้
ตามปกติ
37) อุปกรณ์จัดเส้นทาง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่จัด
(Router)
เส้ น ทางและค้ น หาเส้ น ทางเพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ต่ อ ไปยั ง ระบบ
เครือข่ายอื่น
38) การพิสูจน์ยืนยัน หมายถึง ขั้นตอนการรัก ษาความปลอดภัย ในการเข้าใช้ระบบ เป็ น
ตัวตน
ขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบ ทั่วไปแล้ว
(Authentication)
จะเป็นการพิสูจน์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
39) SSID (Service Set หมายถึง ชื่อระบุเครือข่ายไร้สาย
Identifier)
40) WPA
หมายถึง ระบบการเข้ารหัสเพื่อรัก ษาความปลอดภัย ของข้อมูลใน
(Wi-Fi Protected
เครือข่ายไร้สายพัฒนาขึ้นมาใหม่มีความปลอดภัยมากกว่า
Access)
วิธีเดิมอย่าง WEP
41) MAC Address
หมายถึง หมายเลขเฉพาะที่ ใช้อ้ างอิ งถึ งอุป กรณ์ ที่ ติ ด ต่อ กั บ ระบบ
(Media Access
เครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับอินเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละ
Control Address)
การ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ากัน ตัวเลขจะอยู่ในรูปของ เลข
ฐาน 16 จ านวน 6 คู่ ตั ว เลขเหล่ า นี้ จ ะมี ป ระโยชน์ ไ ว้ ใ ช้
ส าหรั บ การส่ ง ผ่ านข้ อ มู ล ไปยั งต้ น ทางและปลายทางได้
อย่างถูกต้อง
42) VPN
หมายถึง เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เสมื อ นส่ ว นตั ว โดยในการรั บ ส่ ง
(Virtual Private
ข้ อ มู ล จริ งจะท าโดยการเข้ า รหั ส เฉพาะแล้ ว รั บ -ส่ ง ผ่ า น
Network)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ท าให้ บุค คลอื่นไม่ สามารถอ่านได้
และมองไม่เห็นข้อมูลนัน้ ไปจนถึงปลายทาง
43) แผนผังระบบ
หมายถึง แผนผั งซึ่ ง แสดงถึ งการเชื่อ มต่ อ ของระบบเครือ ข่ ายของ
เครือข่าย (Network
มหาวิทยาลัย
Diagram)
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44) ชุดคาสั่งไม่พึง
ประสงค์

45) สถานการณ์ความ
เสี่ยง

หมายถึง ชุดคาสั่งที่มีผลทาให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรื อ ชุ ด ค าสั่ งอื่ น เกิ ด ความเสี ย หาย ถู ก ท าลาย ถู ก แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามคาสั่งที่กาหนดไว้
หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตราย (Disaster) ต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สามารถแยก
เป็นภัยต่าง ๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ ภัยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรของหน่วยงาน ภัยที่เกิด Software ภัยจากไฟ
ไหม้หรือระบบไฟฟ้า และภัยจากน้าท่วม (อุทกภัย)
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ส่วนที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมวดที่ 1 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สาหรับการควบคุมการเข้าถึงและ
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2) เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ใ ช้ ง าน ผู้ ดู แ ลระบบ และ
บุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) หน่วยงานที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3) ผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4) ผูใ้ ช้งาน
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
นโยบาย
กาหนดนโยบายควบคุ มการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นการกาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ ที่มีค วามสอดคล้องกั บ นโยบายการรัก ษาความมั่นคงปลอดภั ยด้ านสารสนเทศ
สาหรับผูใ้ ช้งาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อควบคุมให้เข้าถึงเฉพาะผูท้ ี่ได้รับอนุญาต โดย
มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(1.1) ข้อกาหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
(1.1.1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
- การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
(1.1.2) การอนุญาต กาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจ ในการเข้าถึงและใช้
งานระบบสารสนเทศ
(1.1.3) การจัดหมวดหมู่และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
- ประเภทของข้อมูล
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- ลาดับความสาคัญ หรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล
- ระดับชั้นการเข้าถึง
- เวลาที่ได้เข้าถึง
- ช่องทางการเข้าถึง
(1.2) ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business
Requirements for Access Control)
(1.3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
(1.3.1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับผูใ้ ช้งาน
(1.3.2) การลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน (User Registration)
(1.3.3) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ้ ช้งาน (User Management)
(1.3.4) การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password
management)
(1.3.5) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access
Rights)
(1.4) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
(1.4.1) การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
(1.4.2) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน
(1.4.3) การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
(Clear Desk and Clear Screen Policy)
(1.4.4) การเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับ
(1.4.5) การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(1.4.6) การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
(1.4.7) การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
(2) แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
(2.1) การใช้บริการเครือข่าย
(2.2) การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผูใ้ ช้ที่อยู่ภายนอกองค์กร (User Authentication for
External Connections)
(2.3) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks)
(2.4) การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote
Diagnostic and Configuration Port Protection)
(2.5) การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks)
(2.6) การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)
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(2.7) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
(2.8) การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
(2.9) การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
(2.10) การพิสูจน์ตัวตนสาหรับผูใ้ ช้ที่อยู่ภายนอก
(2.11) การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(3) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(4) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
(4.1) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย
(4.2) การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
(4.3) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System)
(4.4) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities)
(4.5) การจากัดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out)
(4.6) การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection
time)
(5) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
(5.1) การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction)
(5.2) การควบคุมการเข้าถึงระบบซึ่งไวต่อการรบกวน
(5.3) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารและการปฏิบัติงานจากภายนอก
องค์กร (Mobile Compution and Teleworking)
(5.4) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
(5.5) การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
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หมวดที่ 2 นโยบายการจัดระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้ของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
2) เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาข้อมูลสาคัญสูญหาย
ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) หน่วยงานที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3) ผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
นโยบาย
กาหนดให้มีระบบสารองระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
รวมทั้ งมี แ ผนเตรีย มความพร้อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการ ตาม
แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) แนวปฏิบัติการสารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
(1.1) การคัดเลือกและจัดทาระบบสารอง
(1.2) การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(1.3) การกาหนดหน้าที่และความรับผิ ดชอบระบบสารสนเทศ ระบสารอง และการ
จัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
(1.4) การทดสอบสภาพพร้ อ มใช้ ง านระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
(2) แนวปฏิบัติการกู้คืนระบบ
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หมวดที่ 3 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มกี ารตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
2) เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สานักงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผูต้ รวจสอบจากภายนอก (External Auditor)
3) ผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
นโยบาย
กาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ โดยมี
มาตรการตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information Security
Audit and Assessment)
(2) การตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งจะต้ อ งด าเนิ น การ โดยผู้ ต รวจสอบภายใน
หน่ ว ยงานของรั ฐ (Internal Auditor) หรื อ โดยผู้ ต รวจสอบอิ ส ระด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัย จากภายนอก (External Auditor) เพื่ อให้หน่วยงานของรัฐได้ท ราบถึงระดับ
ความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน
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หมวดที่ 4 นโยบายการสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผูใ้ ช้งาน
ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นการป้องกันการกระทาผลิที่เกิดจากการรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ ช้งาน
3) เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ มีความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กองการเจ้าหน้าที่
3) ผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
นโยบาย
กาหนดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก โดยมีมาตรการตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) แนวปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
คอมพิวเตอร์
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ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติและข้อกาหนด ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
แนวปฏิบัตใิ นการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
1. ข้อกาหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก จาก
โปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ที่จะสร้างความเสียหายแก่ขอ้ มูล หรือการทางานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หยุดชะงัก และทาให้สามารถตรวจสอบ ติดตามพิสูจน์ตัว
บุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อย่าง
ถูกต้อง
1.1 กระบวนการหลักในการควบคุมการเข้าถึงระบบ
(1) สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สาคัญ ต้องมีการควบคุมการ
เข้าออกที่รัดกุมและอนุญาติให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิและมีความจาเป็นผ่านเข้าใช้งาน
ได้เท่านัน้
(2) ผูด้ ูแลระบบ ต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และระบบข้อมูล ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
งานของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิท ธิการเข้าถึงอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบจะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้
งาน
(3) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลและระบบข้อมูลได้
(4) ผู้ดูแลระบบ ควรจัด ให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และตรวจตราการละเมิ ด ความ
ปลอดภัยที่มตี ่อระบบข้อมูลสาคัญ
(5) ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
สิทธิต่าง ๆ และการผ่านเข้าออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาติและไม่ได้รับ
อนุญาติ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปัญหาเกิดขึ้น
1.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิในการผ่านเข้า สู่ระบบ
ให้แก่ผู้ใช้ในการขออนุญาติเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทาเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิใน
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การเข้าสู่ระบบ และกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
(2) เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่
จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งานจะ
นาไปสู่ค วามเสี่ ย งในการใช้งานเกินอ านาจหน้าที่ ดังนั้ นการก าหนดสิท ธิในการเข้าถึ ง
ระบบงาน ต้องกาหนดตาม ความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
(3) ผู้ใช้งานจะต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูล และระบบงาน ตามความ
จาเป็นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ (User Account) และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่
(1) ผู้ดูแลระบบ ที่รับผิดชอบระบบงานนั้นๆ ต้องกาหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ ที่
รับ ผิ ด ชอบ ซึ่ งมี แนวทางปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใน “การบริห ารจัด การการเข้าถึ งของ
ผูใ้ ช้งาน”
(2) การกาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่านต้องปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน “การ
บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน”
(3) กรณีมีความจาเป็นต้องให้สทิ ธิพิเศษกับผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุด ต้องมีการพิจารณา
การควบคุ มผู้ใช้ที่มีสิท ธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุ มเพียงพอ โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบการ
พิจารณา
(4) ควรได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิ ากผู้ดูแลระบบงานนั้น ๆ
(5) ควรควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น กาหนดให้มีการควบคุมการใช้งานเฉพาะกรณี
จาเป็นเท่านั้น
(6) ควรกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(7) ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลังหมดความจาเป็นในการใช้งาน
หรือในกรณี ที่มี ค วามจาเป็ นต้ องใช้งานเป็ นระยะเวลานานก็ ค วรเปลี่ย นรหัส ผ่านทุ ก 3
เดือนเป็นต้น
1.4 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล
(1) การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
[1] ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของมหาวิท ยาลัย โดยก าหนดบุคคลที่
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รับ ผิด ชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกาหนดแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของโปรแกรม ระบบ (System Software) อย่างชัดเจน
[2] จัดทาคู่มือ ปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในกรณีที่ พบว่า มี
การใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่าในลักษณะผิดปกติ จะต้องดาเนินการแก้ไขรวมทั้งมีการ
รายงานโดยทันที
[3] เปิดใช้บริการ (Service) เท่าที่จาเป็นเท่านั้น
[4] ติดตั้งอัพเดทระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ ของโปรแกรมระบบ
(System Software) อย่างสม่าเสมอ
[5] การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องมีการขออนุมัติให้ติดตั้ง
ก่อนการดาเนินงาน
[6] ไม่ติดตั้งรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่ให้บริการนั้นๆ
[7] ให้มีการจัดเก็บรหัสต้นฉบับและคลังโปรแกรม (Library) สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบ
สารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มคี วามมั่นคงปลอดภัย
[8] ให้มีการระบุความต้องการทางสารสนเทศสาหรับระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง
ก่อนที่ จะเริ่มต้นการพั ฒ นา และให้ท าการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบั ติก าร และ
ระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอก่อนดาเนินการ
ติดตัง้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยที่ให้บริการ
[9] ให้มีการจัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม และ
ขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในกรณีที่จาเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชัน
เก่าเหล่านั้น
(2) การทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายให้บริการ
[1] แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระบบสารสนเทศได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและ
ทบทวนก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
[2] พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศรวมทั้ง
วางแผนด้ า นงบประมาณที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในกรณี ที่ ม หาวิท ยาลั ย ต้ อ งเปลี่ ย นไปใช้
ระบบปฏิบัติการใหม่
[3] มีการทดสอบโปรแกรมระบบ (System Software) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไป หลังจากการแก้ไข หรือบารุงรักษาระบบด้วย
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1.5 การกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ
การอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจให้ผใู้ ช้งานแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
(1) การกาหนดสิทธิของผูใ้ ช้งาน
(1.1) สิทธิอ์ ่านอย่างเดียว
(1.2) สิทธิ์การสร้างข้อมูล
(1.3) สิทธิ์การแก้ไขข้อมูล
(1.4) สิทธิ์การลบข้อมูล
(1.5) สิทธิ์การอนุมัติ/อนุญาต
(1.6) ไม่มสี ิทธิ์
(2) กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอานาจ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ
การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่กาหนดไว้
(3) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพิจารณา
อนุญาตจากผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1.6 การแบ่งประเภท ลาดับความสาคัญ ชั้นความลับ และการเข้าถึงข้อมูล
การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดลาดับความสาคัญหรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล
ใช้แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งระเบียบดังกล่าว
เป็ น มาตรการที่ ล ะเอี ย ด รอบคอบ ถื อ ว่ า เป็ น แนวทางที่ เ หมาะสม ในการจั ด การเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(1) ประเภทของข้อมูล
จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
(1.1) ข้อมูลที่เปิดเผยได้ทั่วไป
(1.2) ข้อมูลที่เปิดเผยเฉพาะ ที่มกี ารจากัดการเข้าถึง ประกอบด้วย
[1] ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์และ
คารับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการเงินงบประมาณและบัญชี เป็นต้น
[2] ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ได้แก่ ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ข้อมูลด้าน
การวิจัย และข้อมูลด้านบริการวิชาการ เป็นต้น
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(2) ลาดับความสาคัญ
จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น 4 ระดับ คือ
(2.1) ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญ มากที่สุด ได้แก่ ข้อมูล 5 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ
ฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร บุคลากร วิจัย งบประมาณ และอาคารสถานที่
(2.2) ข้ อ มู ล ที่ มี ร ะดั บ ความส าคั ญ มาก ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล นโยบาย ข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
(2.3) ข้อมูลที่มรี ะดับความสาคัญปานกลาง
(2.4) ข้อมูลที่มรี ะดับความสาคัญน้อย

การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของข้ อ มู ล ให้ พิ จ ารณาในระดั บ ฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทางานขององค์กร มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ระดับความสาคัญ
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการทางานขององค์กร
ความสาคัญมากที่สุด ขั้นตอน/กระบวนการทางานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง หรือมีแนวโน้มเกิดความ
เสี่ยงทางการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
ความสาคัญมาก
ขั้นตอน/กระบวนการทางานติดขัด และมีผลต่อ การดาเนินภารกิจของ
องค์กร รวมถึงสถานภาพขององค์กร
ความสาคัญปานกลาง มีผลต่อการดาเนินภารกิจขององค์กรเล็กน้อย
ความสาคัญน้อย
ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินภารกิจขององค์กร
(3) กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ รับผิดชอบฐานข้อมูล 5 ด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
ลาดับ
ฐานข้อมูล
หน่วยงานเจ้าภาพ
1
ข้อมูลด้านนักศึกษาและหลักสูตร สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2
ข้อมูลด้านบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
3
ข้อมูลงานวิจัย
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
4
ข้อมูลงบประมาณ
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
5
ข้อมูลอาคารและพืน้ ที่ใช้สอย
กองอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
(4) ลาดับชัน้ ความลับ
[1] ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียงหายอย่างร้ายแรงที่สุด
[2] ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
[3] ข้อมูลลับ
หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
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[4] ข้อมูลทั่วไป

จะก่อให้เกิดความเสียหาย
หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้

การจัด ชั้น ความลับ ของข้อ มูล ให้พิ จารณาจากความสาคั ญ ของเนื้ อหา แหล่งข้อมู ล
วิธีการนาไปใช้ป ระโยชน์ จานวนบุคคลที่สามารถเปิดเผยได้ ผลกระทบหากมีการเปิดเผยข้อมูล
และหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในฐานะเจ้ าของข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงการรั ก ษา
ความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่เปิดเผยได้เฉพาะบุคคล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น
(5) ระดับชั้นการเข้าถึง
โดยการแบ่งสิทธิการเข้าถึงตามประเภทของข้อมูล ดังนี้
(5.1) ประเภทของข้อมูลทั่วไป กาหนดสิทธิ์ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
(5.2) ประเภทของข้อมูลที่ต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง มีระดับการเข้าถึง ดังนี้
[1] ระดับผูป้ ฏิบัติงาน
[2] ระดับผูต้ รวจสอบข้อมูล
[3] ระดับผูล้ งนามรับรองผล/อนุมัติ
[4] ระดับการเข้าถึงรายงานสรุป
[5] ระดับผูด้ ูแลระบบ ระดับหน่วยงาน
[6] ระดับผูด้ ูแลระบบย่อย ตามคาสั่งหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
[7] ระดับผูด้ ูแลระบบสูงสุด
(6) เวลาที่ได้เข้าถึง
(6.1) ระบบงานบริการ (Front Office) สาหรับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
(6.2) ระบบงานภายใน (Back Office) สาหรับผูใ้ ช้งานภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึง
ระบบได้ตามช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
[1] ในเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
[2] นอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
[3] ช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
[4] ช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง โดยระบุเป็นช่วงเวลา ระยะเวลาการเข้าถึง
(7) ช่องทางการเข้าถึง
(7.1) ผูใ้ ช้งานเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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(7.2) ผูใ้ ช้งานเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการ
ผ่านระบบ VPN ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(7.3) การประชุมทางไกล สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเวลาราชการและกาหนดเป็น
ช่วงเวลาเป็นรายครั้ง
(7.4) การติดต่อด้วยตนเองและการประสานงานผ่านโทรศัพท์ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
ในเวลาราชการ
2. ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business
Requirements for Access Control)
2.1 การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศตามภารกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการบริการสารสนเทศ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ทั้งนีก้ ารใช้งานตามภารกิจ
ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิและความรูส้ ึกของบุคคลอื่น เคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และต้องไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจการค้าใดๆ โดยกาหนดสิทธิการเข้าถึง จะแบ่ง
ตามลาดับชั้นการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร ดังนี้
(1) ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล
(2) ผูบ้ ริหารระดับหน่วยงาน / หลักสูตร ได้แก่ ผูอ้ านวยการ คณบดี ประธานหลักสูตร
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบดูแล
(3) ผูป้ ฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงได้เฉพาะส่วนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
2.2 การอนุญาตและการทบทวนสิทธิการเข้าถึงตามภารกิจ
(1) ผูใ้ ช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผูด้ ูแลระบบตามความจาเป็น
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
(2) เจ้าของข้อมูล และเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผใู้ ช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะส่วนที่
จาเป็นตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
(3) ผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบให้แก่
ผูใ้ ช้งาน ซึ่งต้องมีการจัดทาเอกสารขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบและกาหนดให้มกี ารลงนาม
อนุมัติ
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(4) กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอานาจ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการการ
เข้าถึงของผูใ้ ช้งาน (User Access Management) ที่กาหนดไว้
2.3 ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการควบคุมและจากัดสิทธิ์สาหรับผู้ใช้งาน
(1) ตาแหน่ง / ตาแหน่งทางการบริหาร
(2) หน่วยงานต้นสังกัด
(3) คาสั่งมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ
(4) สาเนาสัญญาจ้าง (สาหรับบุคลากรจ้างเหมา)
(5) วันที่เริ่มต้น-สิน้ สุดสัญญา
(6) ลายเซ็นอนุมัตจิ ากหัวหน้างาน
3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
เพื่อกาหนดเป็นมาตรการการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน มิให้บุคคลที่
ไม่มหี น้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทางานเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายภายใน โดยไม่ได้
รับอนุญาต รวมทั้งจากัดสิทธิในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ดังนี้
3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(1) มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้
ผูใ้ ช้งานได้รับทราบ
(2) มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ
ถึ ง ภั ย และผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านระบบสารสนเทศโดยไม่ ร ะมั ด ระวั ง หรื อ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
3.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)
(1) การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาหนดให้มีสิทธิต่างๆ ในการใช้งาน
ตามความจาเป็น และผูด้ ูแลระบบ
(2) จั ด ท าแบบฟอร์ ม ขอใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศ ผู้ ใ ช้ง านกรอกข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม เพื่ อ
ตรวจสอบสิทธิ์และดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
(3) มีการระบุชื่อบัญชีผใู้ ช้งาน (Username) แยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้าซ้อนกัน
[1] การระบุชื่อบัญชีผใู้ ช้ สาหรับนักศึกษาจะใช้อักษร mju ตามด้วยรหัสนักศึกษา
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[2] การระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ สาหรับบุคลากรสามารถกาหนดเองได้ โดยต้องไม่ซ้ากับชื่อ
บัญชีของผู้ใช้รายอื่น
(4) ใช้ @mju.ac.th ส าหรั บ บุ คลากรและนั ก ศึ ก ษ ามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ทุ ก คน และ
@phare.mju.ac.th สาหรับบุคลากรที่ใช้งานระบบสารสนเทศภายในของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
(5) จากัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มภายใต้บัญชีรายชื่อเดียวกัน และอนุญาตให้ใช้เท่าที่
จาเป็น
(6) มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(7) มีการทาบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัตเิ ข้าใช้ระบบสารสนเทศ
(8) มีหลักเกณฑ์ในการยกเลิก เพิกถอน การอนุญาต ให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและการตัด
ออกจากทะเบียนของผู้ใช้งาน เมื่อมีการ ลาออก เปลี่ ยนตาแหน่ง โอนย้าย สิ้นสุดการจ้าง
โดยต้องทาการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เมื่อเจ้าหน้าที่ลาออกจากการเป็นบุคลากรภายใน
24 ชั่วโมง หรือเมื่อเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในต้องทาภายใน 7 วัน ทั้งนี้โดยอ้างอิงจาก
เอกสารราชการของกองการเจ้าหน้าที่เป็นสาคัญ
(9) การลงทะเบี ย นผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ต้องท าการตรวจสอบหรือทบทวนบัญ ชีผู้ใช้งาน
ทั้งหมด เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
(10) มีก ารแจ้งให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน อย่างน้อยทุก 6 เดือนสาหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป และ
อย่างน้อยทุก 3 เดือน สาหรับผู้บริหารและผูด้ ูแลระบบ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
3.3 การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management)
(1) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนด ชื่อบัญ ชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิทธิในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละระบบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน
(2) ผู้ใช้งาน ต้องรับทราบสิทธิและหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ลายลักษณ์อักษรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(3) กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานนั้นต้องได้รับความเห็นชอบ และ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญ ชาของหน่วยงานเจ้าของระบบ โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้
งานและระงับ การใช้งานทันที เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ต้องได้รับ หนังสือจากต้น
สังกัด โดยให้มีการพิจารณาควบคุมการใช้งาน ดังนี้
[1] ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิ ากผู้ดูแลระบบนั้นๆ
[2] ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด กาหนดให้มีการใช้งานเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
[3] กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
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[4] มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งหลังหมดความจาเป็นในการใช้งาน หรือหากมีความ
จาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานาน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน
3.4 การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password management)
โดยจัดทากระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผูใ้ ช้งานอย่างรัดกุม ดังนี้
(1) กระบวนการจัดสรร หรือแจกจ่ายรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งาน
[1] ก าหนดให้ มี ก ารใช้ ง านบั ญ ชี ผู้ ใช้ ง านและรหั ส ผ่ า นแยกเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ให้
สามารถติดตามการใช้งานและกาหนดเป็นความรับผิดขอบของแต่ละคนได้
[2] การตัง้ รหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
[3] ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราว ให้กับผูใ้ ช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงการใช้
บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดส่งรหัสผ่าน
[4] ถ้าผู้ใช้จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลหรือบริการจากหลายระบบ และจาเป็นต้องดูแล
จดจารหัสผ่านหลายตัว สามารถใช้รหัสผ่านเดียวที่มีคุณภาพ สาหรับการเข้าถึง
ทุ ก ระบบได้ ซึ่ งระบบเหล่ านั้ น ควรมี ก ารรัก ษาความมั้ น คงปลอดภั ย ในระดั บ ที่
เชื่อถือได้
[5] มีการแจ้งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งานให้ดูแลรหัสผ่านและดูแลการใช้งาน e-Mail
ในทางที่ ถู ก ต้ อง โดยไม่ ผิ ดต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ว่าด้ วยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(2) ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส
[1] อนุญาตให้ผใู้ ช้งานเลือกหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
[2] การเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องตรวจสอบบัญ ชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านปัจจุบันให้
ถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
[3] ผู้ ใ ช้ ง าน ควรท าการล็ อ กอิ น เข้ า ใช้ ง านระบบงานครั้ ง แรกและท าการเปลี่ ย น
รหัสผ่านทันที หลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว
3.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights)
(1) กองการเจ้าหน้าที่ ต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบทันทีเมื่อ
[1] มีการว่าจ้างงาน
[2] มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน
[3] มีการลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง หรือการถึง
แก่กรรม
[4] มีการโยกย้ายหน่วยงาน
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[5] มีการพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่
(2) ผู้ดูแลระบบ ต้องทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชี
ผูใ้ ช้งาน ปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
[1] ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ของผู้ ใ ช้ ทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงจากกองการเจ้าหน้าที่
[2] ผู้ดูแลระบบทบทวนสิทธิสาหรับผู้ที่มีสิทธิการเข้าถึงระดับสูง ได้แก่ สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
ระดับ หน่วยงาน สิท ธิ์ผู้ดูแลระบบย่อย ตามคาสั่งมอบหมายของหน่อยงานเจ้าของ
ระบบ และสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสูงสุด ด้วยความถี่ที่มากกว่าผูใ้ ช้งานทั่วไป
[3] ผูด้ ูแลระบบ ต้องกาหนดให้มีการบันทึก การเปลี่ยนแปลงต่อบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ การ
เข้าถึงในระดับสูง เพื่อใช้ในการทบทวนในภายหลัง
3.6 การเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
(1) ผู้ดูแลระบบดาเนินการเพิกถอนสิทธิผู้ใช้งานที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ ยกเว้นกรณี เกษีย ณอายุ ราชการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย
ผู้ใช้งานที่เป็นข้าราชการเกษีย ณอายุ นัก ศึก ษาที่จบการศึกษาแล้ว อนุญ าตให้ใช้บัญ ชี
รายชื่อผูใ้ ช้งานได้
(2) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการถอดถอนสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ทันที เมื่อผู้ใช้งานนั้นทาการลาออก/เปลี่ยนตาแหน่งงาน/โอนย้ายข้ามหน่วยงานราชการ/
ถึงแก่กรรม โดยอ้างอิงหนังสือราชการจากกองการเจ้าหน้าที่
4. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ใช้งานในการกาหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และ
การเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ เป็น การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอื่นและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต มีขอ้ ปฏิบัติดังนี้
4.1 การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
(1) การตัง้ และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(1.1) ผูใ้ ช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันที
(1.2) กาหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อ่นื โดยมีเทคนิคที่ง่ายต่อการจดจา
(1.3) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่ใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
(1.4) กาหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้
[1] ผูด้ ูแลระบบและผูบ้ ริหาร ทุก ๓ เดือน
[2] ผูใ้ ช้งานทั่วไป
ทุก ๖ เดือน
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(2) คุณสมบัติพ้ืนฐานสาหรับรหัสผ่านที่ดี
(2.1) กาหนดรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการ
ผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
(2.2) ไม่ ก าหนดรหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลจากชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ของตนเองหรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ปรากฎใน
พจนานุกรม
(2.3) หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน (123 , abcd) หรือกลุ่ม
ของตัวอักขระที่เหมือนกัน (111 , aaa)
(3) หน้าที่รับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ
(4.1) ผูด้ ูแลระบบทาหน้าที่เฝ้าระวังติดตามการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
(4.2) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติให้กับผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer
: CIO)
(4.3) ผู้ดูแลระบบต้องมีรหัสผ่าน 2 ชุด เพื่อจัดการระบบ ชุดแรกเป็นรหัสผ่านที่ใช้ปกติ
ชุดที่สองเป็นรหัสผ่านสารองสาหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
(4) การใช้งานรหัสผ่าน ของผู้ใช้ ต้องปฏิบัติดังนี้
(3.1) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(3.2) เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
(3.3) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคล
อื่น หรือเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(3.4) ไม่กาหนดให้มีการบันทึกช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคล
(3.5) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น ใช้ ร หั ส ผ่ า นของตน หากเกิ ด ปั ญ หาจากการใช้ ง านที่ ผิ ด ต่ อ
กฎหมาย เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้
เป็นผู้กระทา
(3.6) ไม่ลั บ ลอบใช้รหัสผ่าน หรือแกะรหั สผ่านของผู้อื่น หรือการกระท าอื่นใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งรหัสผ่านของผู้อ่นื
(3.7) ผูใ้ ช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือ
มีผู้อ่นื ล่วงรู้
(3.8) กรณีที่มีความจาเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเนื่องจากงาน หลังจากดาเนินการ
เรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(3.9) ให้มกี ารรายงานการล่วงละเมินความปลอดภัยในระบบให้ผู้ดูแลระบบทราบในทันที
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

34
(3.10) ผู้ใช้งานต้องทาการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กาหนด และปฏิบัติตาม
คาแนะนาเมื่อผู้ดูแลระบบแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
4.2 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน
ข้อปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผไู้ ม่มสี ิทธิ์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย
ในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล มีดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกเครื่องต้องมีรหัสผ่านประจาเครื่องสาหรับผู้ใช้งานและ
ผูด้ ูแลระบบ
(2) เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ส่ ว นบุ ค คลทุ ก เครื่อ งต้ อ งติ ด ตั้ งระบบล๊ อ กหน้ า จอ (Screen Saver)
หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงสามารถ
เปิดหน้าจอได้
(3) ให้ทาการล๊อกอุปกรณ์ที่สาคัญเมื่อไม่ใช้งานหรือปล่อยทิง้ ไว้โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
4.3 การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy)
การควบคุมไม่ให้ทรัพย์สนิ สารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผูซ้ ึ่งไม่มสี ิทธิ
(1) การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Physical and
Environmental Security)
(1.1) การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
[1] จ าแนกและก าหนดพื้ น ที่ ห้ อ งควบคุ ม ระบบ มี จุ ด ประสงค์ ใ นการเฝ้ า ระวั ง
ควบคุ ม การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย จากผู้ ที่ ไ ม่ ได้ รั บ อนุ ญ าต รวมทั้ ง
ป้องกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยกาหนดพื้นที่ ดังนี้
[1.1] ห้องควบคุมระบบ แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุม (Control Area)
และพืน้ ที่จากัดการเข้าถึง (Restricted Area)
[1.2] พื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ที่จัดไว้สาหรับการเยี่ยมชมหรือสังเกตการณ์
ระบบ ส่วนพื้นที่จากัดการเข้าถึง เป็นห้องที่มีการติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบ
สารสนเทศหรือระบบเครือข่าย
(1.2) การจัดพื้นที่หอ้ งควบคุมระบบทางกายภาพ
[1] แยกอุปกรณ์ และระบบที่มีความสาคัญ มากออกจากอุปกรณ์ และระบบที่ใช้
งานทั่วไป โดยกาหนดลาดับความสาคัญของอุปกรณ์และระบบแต่ละชนิดไว้
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[2] มีตู้ Rack สาหรับเก็บอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อสะดวกในการ
บารุงรักษา
[3] ต าแหน่ งของการวางอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ไม่ ค วรวางไว้ใกล้ ป ระตู หน้ า ต่ าง เพื่ อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้เครื่องปรับอากาศเป่า
ถูกโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความชืน้
(1.3) การเดินสายไฟ สายสื่อสาร สายเคเบิล้ อื่นๆ
[1] หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญ ญาณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ต้ อง
ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มบี ุคคลภายนอกเข้าถึงได้
[2] ให้มีการป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณ เพื่อทาให้เกิด
ความเสียหาย
[3] ให้เดินสายสัญ ญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกันเพื่อป้องกั นการ
แทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
[4] ท าป้ า ยชื่ อ ส าหรั บ สายสั ญ ญาณและบนอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การตั ด ต่ อ
สัญญาณผิดเส้น
[5] จัดทาผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
[6] ดาเนินการสารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมด เพื่อตรวจหาการติดตั้ง
อุปกรณ์ดักจับสัญญาณโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี
(1.4) ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilies)
[1] ต้ อ งมี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิท ยาลั ย ที่ เพี ย งพอต้ องความต้อ งการใช้งาน ได้แก่ ระบบปรับ อากาศ
ระบบระบายอากาศ ระบบกระแสไฟฟ้า ระดับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์สารอง
กระแสไฟฟ้ า และต้ อ งมี ก ารตรวจสอบหรือ ทดสอบระบบสนั บ สนุ น อย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่าระบบท างานได้ ป กติ และลดความเสี่ ย งจากการ
ล้มเหลวในการทางานของระบบ
[2] ต้อ งมี ระบบส ารองกระแสไฟฟ้ า เพื่ อป้ อ งกั นอุ ป กรณ์ เสี ย หายจากความไม่
สม่าเสมอของกระแสไฟฟ้า และต้องทดสอบระบบสารองกระแสไฟฟ้าอย่าง
สม่าเสมอ โดยทดสอบให้ตรงตามคาแนะนาที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
[3] ต้องมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน เพื่อรองรับในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิด
ขัดข้อง
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[4] ต้องมีระบบแจ้งเตือนกรณีระบบสนับสนุนภายในห้องควบคุมระบบทางาน
ผิดปกติหรือหยุดทางาน
[5] ต้องมีระบบสายสื่อสารสารอง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต และ/
หรือ ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม เป็นเส้นทางสารอง
[6] ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และระบบบันทึกการเข้าออก
พืน้ ที่ด้วยระบบ Finger Scan
[7] ต้องมีระบบสังเกตการณ์ อุณ หภูมิภายในห้องควบคุมระบบ ระบบแจ้งเตือน
และป้องกันอัคคีภัย
(1.5) การบารุงรักษาอุปกรณ์
[1] ให้มกี ารกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนาโดยผู้ผลิต
[2] ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
[3] จัดเก็บ บันทึกกิจกรรมการบ ารุงรักษาอุป กรณ์ สาหรับ การให้บริก ารทุกครั้ง
เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
[4] จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมิน
และปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
[5] ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทาการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย
[6] จั ด ให้ มี ก ารอนุ มั ติ สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ส าคั ญ โดยผู้ รั บ จ้ า ง
ให้บริการจากภายนอกที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Network System Control Room)
(2.1) ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบ
[1] หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
- อนุมัตสิ ิทธิเข้าออกพืน้ ที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อนุมัตกิ ระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
[2] ผูด้ ูแลห้องควบคุมระบบเครือข่าย
- ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในศูนย์ปฏิบัติการให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ของห้องควบคุมระบบเครือข่ายอย่างเคร่งครัด
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(2.2) การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผูด้ ูแลห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
[1] ผู้ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องทาการกาหนดสิทธิ์ บุคคลในการเข้าออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคลากรภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และมีการบันทึก “ทะเบียนผู้มสี ิทธิเข้าออกพืน้ ที่”
[2] การเข้าถึงห้องควบคุมระบบเครือข่ายต้องมีการลง “บันทึกการเข้าออกพื้นที่” ด้วย
อุปกรณ์ Finger Scan
[3] บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ถึง
ผู้อานวยการศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้ องมี เจ้าหน้าที่อ ยู่กั บ บุ คคลที่ ม า
ติดต่อตลอดเวลา
[4] บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องขอเข้าพื้นที่ ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็น
ก่อนที่จะอนุญาต
[5] ประกาศห้ามผู้ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องเข้าพืน้ ที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต ให้รับทราบทั่วกัน
[6] หน่วยงานภายนอกที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบ
เครื อ ข่ า ยภายในมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.3) การควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์และส่งมอบระบบโดยบุคลภายนอก
[1] ต้องตรวจคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้บริการพัฒนาระบบ ไม่มีประวัติการบุก แก้ไข
ทาลาย หรือโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานใดมาก่อน
[2] ต้องจัดให้ลงนามในสัญญาระหว่าง “ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ” กับ “หน่วยงาน” ว่าจะ
ไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงาน (Non-Disclosure Agreement : NDA) โดยการลง
นามนีจ้ ะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ทั้งนีต้ ้องมีผลผูกพันต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ภายหลังจากสิน้ สุดการจ้างแล้ว
[3] ให้ระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญ ญาสาหรับ รหัสต้นฉบับ ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
[4] มหาวิทยาลัยต้องสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของ
ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการจากภายนอก โดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่
ทากับผูใ้ ห้บริการภายนอกนั้น
[5] ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware) ในซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จะทา
การติดตั้งก่อนดาเนินการติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง
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(2.4) การนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยออกนอกมหาวิทยาลัย
[1] ให้ มี ก ารขออนุ ญ าตก่ อ นน าอุ ป กรณ์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ออกไปใช้ ง านนอก
มหาวิทยาลัย
[2] กาหนดระยะเวลาของการนาอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัย
[3] เมื่อมีก ารนาอุป กรณ์ ส่งคืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกั บ ระยะเวลาที่อนุญ าต
และตรวจสอบการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ดว้ ย
[4] บันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยออกไปใช้งานนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
เอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหายรวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์
ส่งคืน
(2.5) การจัดการอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกมหาวิทยาลัย
[1] ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
[2] เจ้าหน้าที่มคี วามรับผิดชอบอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
(2.6) การกาจัดอุปกรณ์ หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (Secure disposal or
re-use of Equipment)
[1] ต้องทาการเคลียร์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสต์หรือสื่อบันทึกข้อมูล
ก่อนการทาลายหรือจาหน่าย
[2] ต้องทาการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญ ในอุปกรณ์สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้ง านต่อไป เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มกี ารเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
[3] ต้องการท าการ Format ฮาร์ดดิ สต์ เพื่ อป้ องกั นการกู้ คืน ข้อมู ลในฮาร์ดดิส ต์
โดยการ
- ใช้ วิ ธี แ บบเขี ย นทั บ ซ้ าจ านวน 1 ครั้ ง ตามมาตรฐาน NIST 800-88
สาหรับข้อมูลที่มคี วามลับระดับต่า
- ใช้วิธีแบบเขียนทับซ้าจานวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน DoD 5220.22-M
สาหรับข้อมูลที่มคี วามลับระดับปานกลาง
- ใช้วธิ ีแบบเขียนทับซ้าจานวน 7 ครั้ง ตามมาตรฐาน NSA สาหรับข้อมูลที่มี
ความลับระดับสูง
[4] ควรลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และสารองข้อมูลลง
ฮาร์ดดิส ต์ภายนอก (External Harddisk) หรือสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media)
และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
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[5] ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือ
ผู้บังคับบัญ ชาของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ในการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล หรือ
ลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานข้อมูล
[6] มาตรฐานการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
ประเภทสื่อ
บันทึกข้อมูล
- Harddisk
- Memory Device
แบบ USB
- Flash Drive
- SD Card

แผ่น CD/DVD
เทป DDS, DAT, LTO

วิธีทาลาย
1) ทาลายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Wiping ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน DoD 5220.22 M ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นมาตรฐานการทาลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูลหลายรอบ
ดังนี้
- ใช้ซอฟต์แวร์ Disk Wiping (http://www.diskwipe.org) ในการทาลาย
ข้อมูลทั้ง Hardisk หรือ Memory Divices สามารถดาว์นโหลด
ซอฟต์แวร์ได้ที่ http://www.diskwipe.org/download.php
- ใช้ซอฟต์แวร์ Erase (http://eraser.heidi.ie) ในการลบแฟ้มข้อมูล/
ไฟล์ขอ้ มูล สามารถดาว์นโหลดซอฟต์แวร์ได้ที่
http://eraser.heidi.ie/download.php
2) ทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้วธิ ีการหั่น ตัด เผา ให้สิ้นสภาพการใช้งาน
1) ใช้วธิ ีการลบข้อมูลทั้งม้วน (Erase) ผ่าน Tap Device ก่อนการทาลาย
ม้วนเทป
2) ทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาให้สนิ้ สภาพการใช้งาน

(2.7) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบสารสนเทศ
[1] จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย
[2] ก าหนดสิ ท ธิ ก ารเข้ าถึ งเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศที่ จั ด เก็ บ หรื อ
เผยแพร่ อ ยู่ บ นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนัน้
(2.8) มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
[1] ให้มีการจัดทาบัญชีของระบบสารสนเทศเพื่อใช้สาหรับกระบวนการบริหารจัดการ
ช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น ควรมีการบันทึกดังต่อไปนี้
- ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้งาน
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

40
- สถานที่ติดตัง้
- เครื่องที่ตดิ ตั้ง
- ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์
- ข้อมูลสาหรับติดต่อผูผ้ ลิตหรือผูพ้ ัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ
[2] กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการ
ดังนี้
- มี ก ารเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม ประเมิ น ความเสี่ ย งส าหรั บ ช่ อ งโหว่ ข องระบบ
สารสนเทศรวมทั้งการประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่อง
โหว่ตามความเหมาะสม
- ให้ ก าหนดแหน่ งข้ อ มู ล ข่าวสารเพื่ อ ใช้ ในการติ ด ตามช่อ งโหว่ ของระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- กาหนดให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับการแจ้งหรือ
ทราบเกี่ยวกับช่องโหว่นั้น
[3] ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ให้ ใช้ ง านได้ อ ย่ างจ ากั ด ระยะเวลาเท่ า ที่ จ าเป็ น โดยต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
ผูร้ ับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
(2.9) การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging)
ให้มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
[1] ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
[2] ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
[3] ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
[4] ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้
[5] ข้อมูลการล๊อกอิน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
[6] ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
[7] ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชัน (Configuration) ของระบบ
[8] ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน
[9] ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์
[10] ข้อมูลเลขที่อยู่ไอพีที่เข้าถึง
[11] ข้อมูลโพรโทคอลเครือข่ายที่ใช้
[12] ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
[13] ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
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(2.10) หน้าที่รับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน ดังนี้
[1] ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
[2] ลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อจาเป็นต้องปล่อยทิง้ โดยไม่มผี ดู้ ูแล
[3] จัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มคี วามปลอดภัย
[4] ล๊อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
[5] ป้องกันเครื่องโทรสาร เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
[6] ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
[7] ป้องกันไม่ให้ผอู้ ื่นใช้อุปกรณ์ กล้องดิจติ อล เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกน
เอกสาร โดยไม่ได้รับอนุญาต
[8] นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
4.4 การเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับ
ผูใ้ ช้อาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ได้แก่
(1) การส ารองข้อมูล ที่เป็นข้อมูลลับ ต้องเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer
(SSL) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ก ารเข้ า สู่ ข้ อ มู ล ผ่ า นรหั ส ที่ ร ะดั บ 128 bits (128 –bits
Encryption) เป็นอย่างน้อยเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุก
ครั้ง
(2) การอนุญ าตให้ เข้าถึ งข้อ มูล ลับ ผ่ านเครือข่ายต้ องเข้ารหั สด้วยรหั สผ่ าน ก าหนดวัน
หมดอายุของการเข้าถึง และระบุให้เข้าถึงได้เฉพาะผูม้ ีสทิ ธิ์
(3) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส่ ง ข้ อ มู ล ลั บ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย หากต้ อ งการส่ ง ต้ อ งขออนุ ญ าตจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาทุกครั้ง และในกรณีที่เป็นไฟล์แนบต้องเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านทุกครั้ง
(4) การส าเนาข้ อ มู ล ชั้ น ความลั บ ต้ อ งจดบั น ทึ ก จ านวนชุ ด ที่ ท าส าเนา รายละเอี ย ด
ผูด้ าเนินการทุกครั้ง
5. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
วิธีการปฏิบัติ มีดังนี้
(1) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีการปฏิบัติในการจัดเก็ บข้อมูลและวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
(2) เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
เหล่านี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิตา่ งๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
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(3) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึง โดยตรง
และการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User Account)
และรหั ส ผ่ าน (Password) เพื่ อ ใช้ ในการตรวจสอบตั วตนจริงของผู้ ใช้ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะชั้ น
ความลับข้อมูล
(4) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล สาคั ญ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสาธารณ ะ ต้ อ งได้ รั บ การเข้ า รหั ส ลั บ
(encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล
(5) การส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องทาการสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อก่อน
(6) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น
(7) การแสดงชั้น ความลั บ ของข้อ มู ล ข่าวสารลั บ ทางระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้แสดงชั้น
ความลับไว้ที่หน้าจอภาพทั้งหมดทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ ที่แสดงภาพบนจอนั้น และ
บนภาชนะสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จั ด เก็ บ ให้ แ สดงชั้ น ความลั บ บนภาชนะที่ บ รรจุ หรือ ใช้
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏลายน้าบนข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(8) การป้ อ งกั น ไฟล์ ข้อ มู ล ลั บ ที่จัด เก็ บ ไว้ในเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ข้อมูลข่าวสารลับ ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นความลับ ต้องเข้ารหัสด้วยเครื่องเข้ารหัสหรือโปรแกรมเข้ารหัส
ซึ่งการใช้กุญแจรหัสประเภทใดและจานวนครั้งของการเข้ารหัสขึ้นอยู่กับความสาคัญของ
ข้อมูลข่าวสารลับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าของข้อมูล
(9) การป้ อ งกั น สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลั บ ต้ อ งมี ร ะบบส ารองข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารอง โดยแยกจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารลับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และความคง
อยู่ของข้อมูลข่าวสารลับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(10) การทาลายสื่อบันทึกข้อมูลลับ และแฟ้มข้อมูลลับ เพื่อป้องกันการกู้คืน สาหรับสื่อที่
สามารถใช้บันทึก ซ้าได้ ให้ใช้ชุดคาสั่งในระบบปฏิบัติก ารหรือโปรแกรม ซึ่งท าหน้าที่ลบ
แฟ้มข้อมูลโดยไม่สามารถกู้กลับคืนได้ กรณีที่จัดเก็บอยู่ในสื่อที่ไม่สามารถใช้บันทึกซ้าได้
ให้ใช้การทาลายด้วยวิธีทุบ ทาลายให้สนิ้ สภาพการใช้งาน
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แนวปฏิบัตใิ นการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
1. การใช้บริการเครือข่าย
1.1 สิทธิก์ ารใช้งานเครือข่าย
(1) สิทธิ์การใช้งานเครือข่ายเป็นสิทธิพิเศษ (Pivilege) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบให้บุคคล
หรือหน่วยงานได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
(2) ผูใ้ ช้ตอ้ งเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลและไม่ละเมินความเป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้รายอื่น
(3) ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมารยาทและจรรยาบรรณของการใช้
เครือข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตามวิถีสากล
(4) กาหนดให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าถึงเท่านั้น
(5) การใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญต้องให้สทิ ธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของระบบเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ ปีละ 1 ครั้ง
1.2 การใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ
(1) การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการกระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย
(2) การเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีรายชื่อของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของบัญชี
(3) การเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่นื เพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
(4) การเผยแพร่ข้อมูลของผูอ้ ื่นหรือของหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) การใช้งานที่เป็นสาเหตุใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหาย
หรือมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของระบบ
(6) การพยายามท าลายหรื อ ท าลายระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
(7) การใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
(8) การลักลอบดักจับขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(9) การปลอมแปลงเปนบุคคลอื่น เพื่อสรางความเขาใจผิดใหแกระบบคอมพิวเตอรและผู
ใชอื่น
(10) การใชทรัพ ยากรและระบบเครือขายคอมพิ วเตอรเพื่ อสรางความเสีย หายแกระบบ
คอมพิวเตอรหรือ เครือขายอื่น
(11) การเผยแพรและ/หรือการเขาถึงสื่อลามกอนาจาร
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(12) การใชทรัพยากรและระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเปดใหบริการใด ๆ โดยไมไดรับ
อนุญาต
(13) การใชทรัพ ยากรและระบบเครือ ขายคอมพิ วเตอรเพื่ อประกอบธุ รกิจ หรือเข้าข่าย
ลักษณะเพื่อการค้าหรือเพื่อแสวงหากาไร ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องแม่ข่าย
ได้แก่ การประกาศแจ้งความการซื้อหรือการจาหน่ายสินค้า การนาข้อมูลไปขาย การ
รับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การบริการโฆษณาสินค้า หรือการเปิดบริการ
อินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากาไร
(14) การนาไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ไปจดทะเบียนชื่อโดเมนอื่นนอกเหนือจาก
ชื่อ โดเมน mju.ac.th โดยไมไดรับอนุญาต
(15) การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรอื่นใดที่ขัดตอนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
1.3 การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาลงโทษ
(1) มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทาที่เกิดขึ้นจากผู้ ใช้และ/หรือ
บัญชีผใู้ ช้
(2) ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกพิจารณาระงับ และ/
หรือ ยกเลิกบัญชีผใู้ ช้
(3) ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกั ดเพื่อพิจารณาโทษผู้ใช้ที่ฝ่าฝืน
ระเบียบ
2. การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกองค์กร (User Authentication for
External Connections)
สาหรับ ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีก ารยืนยั นตัว
บุคคลก่อนที่จะอนุญาตเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้
(1) ผูใ้ ช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ ต้องแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผูใ้ ช้งานทุกครั้ง
(2) ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ ต้องยืนยั นตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน
(Password)
(3) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน
ผูใ้ ช้งานอีกครั้ง จึงอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูลได้
3. การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks)
(1) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่จัดสรร หมายเลข IP Address อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับเปลี่ยน หมายเลข IP Address ที่
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จัดสรรให้กับอุปกรณ์จากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ได้ตามหลักวิชาการ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) อุปกรณ์เครือข่าย ต้องสามารถตรวจสอบหมายเลข IP Address ของทั้งต้นทางและ
ปลายทางได้
(3) ต้องมีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายภายนอกว่ามาจากแหล่งหรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
(4) การขอหมายเลขไอพี (IP Address) และชื่ อ โดเมน (Domain Name) ของหน่ ว ยงานใดๆ
หน่วยงานนั้นจะต้องทาหนังสือขออนุญาติส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการ และระบุชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ดว้ ย
4. การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection)
(1) บุ ค คลภายนอกเข้ ามาติ ด ต่ อหรือ เข้ามาด าเนิน การใดๆ ในห้ อ งควบคุม ระบบเครือข่ าย
จะต้ อ งลงชื่ อ เข้ า -ออก พื้ น ที่ ให้ ถู ก ต้ อ งและได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ อ านวยการศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
(2) บุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการบารุงรักษา บริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย
หรือบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศก่อน
(3) ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดการเปิด-ปิดพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อควบคุมการเข้าถึงต่อ
พอร์ตของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยจะปิดพอร์ตที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(4) ต้องยกเลิกหรือปิดพอร์ต และบริการบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
(5) ท าการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและตั้ ง ค่ า ระบบ ทั้ ง
กายภาพ และโดยการล๊อกอินเข้ามาใช้งาน
(6) ทาการล๊อกอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สาหรับปรับแต่งค่าคอนฟิกกูเรชั่นด้วยกุญแจ เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงทางกายภาพต่ออุปกรณ์ และทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
(7) ตรวจสอบและปิดพอร์ตของระบบหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความจาเป็นใช้งานอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
5. การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks)
(1) การแบ่งเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ส่วน คือ เครือข่ายภายใน และเครือข่าย
ภายนอก
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(2) มีการจัดแบ่งเครือข่ายสาหรับผูใ้ ช้งานภายใน ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ ตามอาคารต่างๆ
(3) ทา IP Switching เพื่อแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ รวมทั้งควบคุมการไหลของข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายย่อยเหล่านั้น
(4) มีการแยกวงเครือข่ายไร้สายออกจากเครือข่ายส่วนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
(5) ผูใ้ ช้จะสามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น และผู้ที่อยู่ในวงเครือข่ายย่อย
หนึ่ง จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อีกวงเครือข่ายหนึ่งได้โดยตรง
(6) ให้มีการจัดแบ่งเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง
ความต้องการในการเข้าถึงเครือข่ายหรือระบบงาน รวมถึงความสาคัญและชั้นความลับ
ของข้อมูลที่ใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
(7) มีการจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงขอบเขตที่ครอบคลุมแต่ละ
ส่วนที่แบ่งแยก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)
ต้องควบคุ มการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีก ารใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกันให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
(1) ใช้ Monitor Tool (Fortinet) ในการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(2) มีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้
งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการ
ตรวจสอบการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
(3) ระบบเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) เพื่อป้องกัน
เครือข่ายย่อยจากการถู ก บุก รุก หรือเข้าถึงโดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าต และท าการกรองหรือ
จากัดการไหลของข้อมูลระหว่างเครือข่ายย่อยเหล่านั้น
(4) การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้อง
มี ก ารล๊ อ กอิ น และต้ อ งมี ก ารพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตน (Authentication) เพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
(5) ห้ามบุคคลใดกระทาการเคลื่อนย้าย หรือทาการใดๆ ต่ออุปกรณ์ข องระบบเครือข่ายโดย
พลการ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
(6) ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเครือข่ายส่วนใดก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบเครือข่ายหลัก
ของมหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าการหยุ ดให้ บ ริก ารจากระบบ
เครือข่ายกลาง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ทางานได้เป็น
ปกติก่อน
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7. การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
ต้องควบคุ ม การจัด เส้นทางบนเครือข่าย เพื่อให้ก ารเชื่อมต่อของคอมพิ วเตอร์และการ
ส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือ
การประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ ดังนี้
(1) ก าหนดตารางการใช้เส้ น ทางบนระบบเครือ ข่าย บนอุ ป กรณ์ จัด เส้ น ทาง (Router) หรือ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อควบคุมผูใ้ ช้งานใช้เฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(2) IP Address ภายในของระบบงานเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาเป็นต้องมีการ
ป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้ เพื่อเป็นการป้องกั นไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่าย และส่วนประกอบ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้โดยง่าย
(3) กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพื่อแยกเครือข่ายย่อย
(4) กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการ ตั้งค่า แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่างๆ ของ
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และต้องมีการ
ทบทวนการกาหนดค่า Parameter ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) ห้ามท าการวางสายเครือข่ายเพิ่มเติมเองโดยไม่ได้รับ อนุญ าติ ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตั้ง
เครือข่ายแบบไร้ส ายด้ ว ย (Wireless Network) โดยไม่ ได้ รับ อนุญ าตจากศู น ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
เพื่ อก าหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการกาหนดสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบต้อง
ผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจากระบบ ว่าได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยขอการใช้งานระบบเครือข่ายไร้
สาย
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(1) ผู้ใช้งาน ที่ต้ อ งการเข้าถึ งระบบเครือข่ ายไร้ สายของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ จะต้ อ งท าการ
ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับพิจารณาอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ผูด้ ูแลระบบ ต้องดาเนินการดังนี้
[1] ท าการลงทะเบี ย นก าหนดสิ ท ธิผู้ ใช้ งานในการเข้าถึ งระบบเครือ ข่ ายไร้ส าย ให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้
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สาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนีจ้ ะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
[2] ต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
[3] ต้ อ งก าหนดต าแหน่ งการวางอุ ป กรณ์ Access Point (AP) ให้ เหมาะสม เป็ น การ
ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใช้งาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญ ญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตที่
ควบคุมได้
[4] เลือกใช้ก าลังส่งให้เหมาะสมกั บพื้นที่ใช้งาน และต้องสารวจว่าสัญ ญาณรั่วไหล
ออกไปภายนอกหรือไม่ นอกจากนี้การใช้เสาอากาศพิเศษที่สามารถกาหนดทิศ
ทางการแพร่กระจายของสัญญาณ อาจช่วยลดการรั่วไหลของสัญญาณได้ดขี นึ้
[5] ท าการเปลี่ ย นค่ า SSID (Service Set Identifier) ที่ ถู ก ก าหนดเป็ น ค่ า ดี ฟ อลต์
(Default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์ กระจายสัญ ญาณ (Access Point) มาใช้
งาน
[6] ต้องเปลี่ยน “ชื่อล๊อกอินและรหัสผ่าน” สาหรับการตั้งค่าการทางานของอุปกรณ์ไร้
สาย และก าหนดชื่อล๊อกอินและรหัสผ่านที่มีความคาดเดาได้ยาก เพื่อป้องกันผู้
โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
[7] ต้ อ งก าหนดค่ า ใช้ WEB หรือ WPA ในการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ระหว่ าง Wireless LAN
Client และอุปกรณ์กระจายสัญ ญาณ (Access Point) เพื่อให้ยากต่อการดักจับจะ
ช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
[8] เลื อ ก ใช้ วิ ธีก ารค วบ คุ ม MAC Address แล ะชื่ อ ผู้ ใช้ (Username) รหั ส ผ่าน
(Password) ของผู้ใช้ที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาต
เฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC Address และชื่อผู้ใช้รหัสผ่านตามที่กาหนดไว้เท่านั้นให้เข้า
ใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
[9] มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟร์ ว อล (Firewall) ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายกั บ เครื อ ข่ า ยภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[10] ผู้ ใ ช้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ เ ฉพาะกั บ VPN (Virtual Private
Network) เพื่อช่วยป้องกันการโจมตี
[11] ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้
สายอย่างสม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นใน
ระบบเครือข่ายไร้สาย และเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่
ผิดปกติให้รายงานต่อผู้อานวยการศูนย์ทราบโดยทันที
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แนวปฏิบัตกิ ารควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัตกิ าร
เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบปฏิบัติการ รวมทั้ง
ทาความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้
1. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย
(1) ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมช่ ว ยบริ ห ารจั ด การ (Domain Control) เพื่ อ บริ ห ารจั ด การเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ในห้ อ งให้ บ ริก ารสารสนเทศส่ วนกลางของมหาวิท ยาลั ย และก าหนดชื่ อ
ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง านระบบปฏิ บั ติ ก ารของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
(2) ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายามคาดเดา
รหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
(3) ต้องจัดไม่ให้ระบบแสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาดต่างๆ ของระบบก่อนที่จะ
เข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
(4) จากัดระยะเวลา และ/หรือ จานวนครั้งในการพิมพ์ผิด สาหรับใช้ในการป้องกันการคาดเดา
รหัสผ่าน
(5) จากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจากอาจสร้าง
ความเสียหายให้กับระบบได้
(6) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ใช้ต้องกาหนดรหัสผ่านใน
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนรับผิดชอบ และตั้งให้มีการใช้งานโปรแกรมถนอม
หน้าจอ (Screen Saver) เมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน และต้องให้มีการใส่รหัสผ่านก่อนจึงจะ
เข้าใช้งานได้
(7) ก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการต้องใส่ Username และ Password ทุกครั้ง และให้ทาการ
Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่หน้าจอเป็นเวลานาน
2. การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
ต้องกาหนดให้มีผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง ดังนี้
(1) ก าหนดให้ มี ก ารใช้ งานบั ญ ชีผู้ ใช้ งานและรหั ส ผ่ านแยกเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ติดตามการใช้งานและกาหนดเป็นความรับผิดขอบของแต่ละคนได้
(2) ถ้าผู้ ใช้ จาเป็ น ต้ อ งเข้าถึ งข้ อมู ล หรือ บริก ารจากหลายระบบ และจ าเป็ น ต้ อ งดู แลจดจ า
รหัสผ่านหลายตัว สามารถใช้รหัสผ่านเดียวที่มีคุณภาพ สาหรับการเข้าถึงทุกระบบได้ ซึ่ง
ระบบเหล่านั้นควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เชื่อถือได้
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(3) วิธีการทางเทคนิค สาหรับการยืนยันตัวบุ คคล ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแบบ หนึ่งผู้ใช้
หนึ่งรหัสผ่าน One Username One Password โดยการตรวจสอบตัวบุคคลด้วย Username
ยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ย Password ที่ มี ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย โดยการอ้ า งอิ ง ด้ ว ย
หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเป็นยืนยันสถานะตามที่ลงทะเบียนไว้ในระบบบัญชีรายชื่อของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(4) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งท าการพิ สู จ น์ ตั ว ตนทุ ก ครั้ ง ก่ อ นใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ Username และ Password เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน หากการ
ระบุและยืน ยั นตั วตนของผู้ ใช้งานมี ปัญ หา หรือเกิดความผิดพลาด ผู้ใช้ งานต้องแจ้งให้
ผูด้ ูแลระบบทาการแก้ไข
3. การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System)
มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการทางาน
ในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ เมื่อได้ดาเนินการติดตัง้ ระบบแล้ว
ให้ยกเลิกชื่อผูใ้ ช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกชื่อผู้ใช้งานที่ได้ถูกกาหนดไว้เริ่มต้นที่มาพร้อมกับ
การติดตั้งระบบโดยทันที
4. การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities)
(1) โปรแกรมอรรถประโยชน์ สาหรับระบบปฏิบัติการ (OS Utilities Programs) ได้แก่ โปรแกรม
ที่ตดิ ตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการอยู่แล้ว อานวยวามสะดวกในการทางานร่วมกับฮาร์ดแวร์
ประกอบด้วย โปรแกรมจัดการไฟล์ (File Manager) โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม
(Uninstaller) โปรแกรมสแกนดิสก์ (Disk Scanner) โปรแกราจัดเรียงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ
ฮาร์ดดิส ต์ (Disk Defragment) โปรแกรมรัก ษาหน้าจอ (Screen Saver) โปรแกรมเหล่านี้
ผู้ดูแลระบบต้องจากัดและควบคุมการใช้งาน โดยใช้ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้ หากผู้ใช้งานต้องการ
ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ เหล่านี้ ต้องแจ้งความจาเป็นในการใช้งาน
(2) โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ (Standalone Utility Programs) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression
Utility) โปรแกรมไฟร์ ว อลล์ (Firewall) โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส (Anti Virus Program)
โปรแกรมติดตั้งเพื่อความบันเทิง โปรแกรมด้านการพิมพ์และจัดการเอกสาร โปรแกรม
เกี่ยวกับภาพ โปรแกรมเพื่อการแบ่งปันและทาสาเนา โปรแกรมเพื่อการศึกษาและนาเสนอ
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โปรแกรมอรรถประโยชน์ เหล่านี้ ผู้ดูแลระบบต้องจากัดและควบคุมการใช้งาน เพื่อป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยต้องมีการปฏิบัติดังนี้
[1] มีการจัดทาบัญชีรายชื่อโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ที่อนุญาตให้ใช้งานได้
[2] มีการจากัดผู้ที่สามารถใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ และไม่อนุญาตให้ผใู้ ช้งานทั่วไป
สามารถใช้งานได้
[3] ผูใ้ ช้งานที่ต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ต้องแจ้งความจาเป็นในการขอใช้และทา
การขออนุ ญ าตจากผู้ ดู แลระบบ พร้อ มระบุ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น โดยต้ อ งมี ล งนาม
เห็นชอบจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
[4] การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งาน เป็นรายครั้งไป
[5] มี ก ารแยกไดเรกทอรีส าหรับ จั ด เก็ บ โปรแกรมอรรถประโยชน์ อ อกจากซอฟต์ แ วร์
สาหรับระบบงาน เพื่อให้งา่ ยต่อการควบคุมและจัดการโปรแกรม
[6] จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
[7] ต้องมีการตรวจสอบบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์อย่างสม่าเสมอ
[8] ต้องมีการยกเลิก หรือลบทิ้งโปรแกรมอรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์ระบบงานที่ไม่มี
ความจาเป็นในการใช้งาน รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ ก่อนได้รับอนุญาต
5. การจากัดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out)
เมื่ อมี ก ารว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ ยุติก ารใช้งานระบบสารสนเทศนั้น
(Session Time-Out) มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้มีการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็นเวลาไม่เกิน 30
นาที หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูง ให้กาหนดระยะเวลายุติการใช้
งานระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นลงหรือเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) ยกเว้นในระบบที่มีความจาเป็นให้มีระยะเวลาที่นานขึน้ ให้พิจารณาเป็นรายระบบตาม
ความเหมาะสมจาเป็น
(3) ถ้าไม่มีการใช้งานระบบ ต้องทาการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
(4) เครื่องปลายทางที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีการกาหนดระยะเวลาให้ทาการ
ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาตามที่กาหนด
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6. การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection time)
จากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ สาหรับระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชันที่
มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลา 1
ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หากต้องการเชื่อมต่อใหม่ ให้ทาการเข้ารหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน
อีกครั้ง
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แนวปฏิบัตกิ ารควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชัน่ และสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
1. การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction)
1.1 การจากัดการเข้าถึงของผู้ใช้
(1) เข้าได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้
(2) กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) ต้องบันทึกการออกจากระบบงานโดยทันทีที่ใช้งานเสร็จ
(4) แบ่งกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ออกเป็น 7 กลุ่ม คือ
[1] ระดับผูป้ ฏิบัติงาน
[2] ระดับผูต้ รวจสอบข้อมูล
[3] ระดับผูล้ งนามรับรองผล/อนุมัติ
[4] ระดับการเข้าถึงรายงานสรุป
[5] ระดับผูด้ ูแลระบบ ระดับหน่วยงาน
[6] ระดับผูด้ ูแลระบบย่อย ตามคาสั่งหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
[7] ระดับผูด้ ูแลระบบสูงสุด
(5) การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
พฤติกรรมการใช้งาน การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สาคัญ ดังนี้
[1] ชื่อบัญชีผใู้ ช้
[2] วันเวลาที่เข้าถึงระบบ
[3] วันเวลาที่ออกจากระบบ
[4] เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้
[5] บันทึกการเข้าใช้ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
[6] ความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
[7] แสดงการใช้สิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้
[8] แสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์
[9] หมายเลขไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
[10] แสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันการบุกรุก
[11] แสดงการหยุดการทางานของระบบงานที่สาคัญๆ
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(6) การรับ -ส่งข้อมูล ส าคั ญ ผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็ น
มาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น ต้องจัดให้มีการควบคุมการ
ใช้งานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งาน
(7) ต้ อ งมี วิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ตั ว ตนส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง าน ก่ อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาใช้ ง านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(8) ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ต้องตัดการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
เป็น เวลาไม่ เกิ น 30 นาที หากเป็ นระบบที่ มีค วามเสี่ ย งหรือความส าคั ญ สู ง ให้ ก าหนด
ระยะเวลายุติการใช้งานระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นลงหรือเป็นเวลาไม่เกิน 15
นาที ตามความเหมาะสม ยกเว้น ในระบบที่ มี ค วามจ าเป็ น ให้ มี ระยะเวลาที่ น านขึ้น ให้
พิจารณาเป็นรายระบบตามความเหมาะสมจาเป็น
1.2 การควบคุมผู้รับเหมา (Outsource) เข้าถึงสารสนเทศ
การควบคุมผู้รับเหมา (Outsource) กรณีมีการจ้างเหมาบารุงรักษา ดูแล และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
(1) มีกระบวนการคัด เลือกผู้รับเหมาโดยเฉพาะ และต้องก าหนดคุณ สมบัติของผู้รับ เหมาที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาช่วงที่มคี ุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้องการ ดังนี้
[1] ต้องมีประสบการณ์
[2] มีลูกค้าอ้างอิงน่าเชื่อถือ
[3] มีใบรับรองทางด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
[4] มีค วามพร้อมด้ านเทคโนโลยีข องการรับ เหมาช่วงทั้ งในส่ วนของฮาร์ด แวร์แ ละ
ซอฟท์แวร์รวมถึงระบบสนับสนุนอื่นๆ
(2) มีข้อตกลงหรือสัญ ญาอย่างชัดเจนในการว่าจ้างผู้รับเหมาและ ต้องกาหนดขอบเขตและ
ระดับการรับเหมาช่วงอย่างชัดเจน และผู้รับเหมาต้องนาเสนอ รายละเอียดขอบเขตงาน
อย่างครบถ้วน
(3) มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มี สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบตามสั ญ ญาการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้อย่างทั่วถึงตามสัญญานั้น ดังนี้
[1] รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางาน
[2] การกาหนดระยะเวลาตรวจ ติดตามคุณภาพของผู้รับเหมาเป็นระยะๆ หรือแบบสุ่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในจุดที่สาคัญ เพื่อพิจารณากระบวนการที่ผู้รับ เหมาช่วง
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ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อประเมินความสม่าเสมอของผู้รับเหมาในการกระทา
ตามข้อกาหนดของหน่วยงาน
(4) ต้องควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลที่ชัดเจน มีระบบบันทึกการเข้าถึงข้อมูล และการสารอง
ข้อมูลทุกขั้นตอน จากัดการเข้าถึงข้อมูลสาคั ญหรือให้ใช้ข้อมูลจากชุดจาลอง แทนข้อมูล
จริง และต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมีรายละเอียดในการเข้าระบบสารสนเทศอย่างน้อย ดังนี้
[1] เหตุผลในการขอใช้งาน
[2] ระยะเวลาในการใช้งาน
[3] การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
[4] การตรวจสอบ Mac Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
(5) มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยผู้รับเหมาที่ชัดเจน เพื่อให้ได้
งานตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
(6) ผู้รับเหมาที่ทางานให้กับมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
หรื อ นอกสถานที่ จ าเป็ น ต้องลงนามใน “สั ญ ญ าการไม่ เปิ ดเผ ย ข้ อ มู ล ขอ ง
มหาวิทยาลัย” โดยสัญญาต้องทาใหเ้สร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และ
ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษา
ความลั บ (Confidentiality) การรั ก ษาความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล (Integrity) และการรั ก ษา
ความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) และให้กาหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็น
เท่านั้น
(7) ผู้รับเหมาต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง มีการปรับปรุงให้
ทันสมัย และหากมีการปรับเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบการ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการว่าเป็นไปตามข้อกาหนด

2. การควบคุมการเข้าถึงระบบซึ่งไวต่อการรบกวน
ต้องมีการระบุระดับความสาคัญของระบบงาน ซึ่งไวต่อการรบกวน หรือมีผลกระทบสูงต่อ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อมหาวิทยาลัย
ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่
(1) ระบบ e-Manage ซึง่ เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย พัฒนาโดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(2) ระบบฐานข้อมูล 5 ด้านของมหาวิทยาลัย
[1] ข้อมูลด้านนักศึกษาและหลักสูตร สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
[2] ข้อมูลด้านบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
[3] ข้อมูลงานวิจัย
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
[4] ข้อมูลงบประมาณ
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
[5] ข้อมูลอาคารและพืน้ ที่ใช้สอย
กองอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
(2) แนวปฏิบัติในการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบซึ่งไวต่อการรบกวน
(1) ต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบงานอื่นๆ และแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบและระดับความสาคัญต่อมหาวิทยาลัย
(2) มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านแยกเป็ น สั ด ส่ ว น และต้ อ งก าหนดสิ ท ธิ์ ใ ห้ เฉพาะผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเท่านั้น เข้าไปปฏิบัติงานในห้องควบคุมดังกล่าว
(3) ทาการติดตั้งระบบงานที่มี ความสาคัญสูงแยกไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องหนึ่ง
ต่างหาก
(4) ทาการป้องกันการมีทรัพยากรไม่เพียงพอ
(5) มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งส าหรั บ การใช้ ง านทรั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า งระบบงานที่ มี
ความสาคัญสูง กับระบบงานอื่นๆ ที่มคี วามสาคัญน้อยกว่า
(6) ท าการตั้ ง ค่ า ไฟร์ ว อลล์ ควบคุ ม การเข้ า ใช้ ง านจากเครื อ ข่ า ยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(7) มีระบบเฝ้าระวังการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
(3) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร
(Mobile Compution and Teleworking) ที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งไวต่อการรบกวน
ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดแนวปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ทางการ ส าหรั บ การใช้ ง านอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทพกพา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต รวมทั้งกาหนด
มาตรการการใช้งานอย่าง ปลอดภัยและเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏบิ้ติ ดังนี้
(1) มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
พกพา
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(2) สร้างความตระหนัก เพื่ อให้ ผู้ใชง้านระมัดระวังและป้อ งกั น การใช้อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์
ประเภท พกพาในที่สาธารณะ ห้องประชุม นอกสถานที่ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านทาง
เครือข่ายสาธารณะภายนอก มหาวิทยาลัย
(3) ป้องกั น ข้อ มูล ที่จัด เก็ บ ไว้ในอุ ป กรณ์ ฯ จากการถู ก เข้าถึงโดยไม่ ได้ รับ อนุ ญ าต ด้ วยการ
เข้ารหัส ข้อมูล
(4) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญหรือลับในอุปกรณ์ฯ
(5) สารองข้อมูลสาคัญที่อยู่ในอุปกรณ์ฯ อย่างสม่้าเสมอ
(6) มีก ารควบคุ มการเขา้ถึ งระบบงานของมหาวิท ยาลั ย จากระยะไกล โดยการใช้อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ประเภทพกพา ซึ่งเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ ด้วยการระบุและ
พิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัย สาหรับการเข้าถึงระบบงานของมหาวิทยาลัย จาก
ระยะไกลโดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต
(7) มีการควบคุมการติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาของ
มหาวิทยาลัย
(8) ผูต้ ิดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เข้า มาปฏิ บั ติ งานภายในห้ องควบคุม ระบบเครือข่าย ต้องลงบัน ทึ ก รายการอุป กรณ์ ใน
แบบฟอร์มการขอ อนุญาต เข้า - ออกพื้นที่ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการลงนาม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(9) ก าหนดและแบ่ งแยกบริเวณพื้ นที่ ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ชัดเจน โดยมีการจัดท าแผนผั งแสดงตาแหน่งของพื้ นที่ใช้งานและประกาศให้้ผ้เกี่ยวข้อง
รับทราบโดยทั่วกันว่าเป็นพืน้ ที่ ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless area)

3. การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ที่จะนาไปใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(2) การยืมใช้อุปกรณ์ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดการยืมใช้งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่นาไปใช้ได้ เว้นแต่ข้อมูล ที่
ได้มกี ารเผยแพร่เป็นการทั่วไป
(4) เมื่อหมดความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่แล้ว ให้รีบนาส่งคืน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันที
(5) เจ้าหน้ าที่ รับ ผิด ชอบในการรับ คื นต้ องตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ที่รับคืนด้วย
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(6) หากปรากฏว่ า ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด จากความประมาณอย่ า งร้ า ยแรงของ
ผูน้ าไปใช้ ผูน้ าไปใช้ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
ต้องกาหนดให้มีการควบคุมการใช้งานระบบที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งไว้ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อดูแลรักษา ความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) การเข้ า สู่ ร ะบบจากระยะไกล (Remote Access) สู่ ร ะบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการอนุมัตจิ าก ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน
(2) มี ก ารควบคุ ม พอร์ต (Port) ที่ ใช้ ในการเข้ า สู่ ร ะบบอย่ า งรัด กุ ม การเข้า สู่ ร ะบบโดยการ
โทรศัพ ท์ เข้ามา นั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีก ารหมุนเข้าต้องได้รับ
อนุมัตอิ ย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความจาเป็นเท่านั้น
(4) การเปิ ด พอร์ต ต้องไม่เปิ ดพอร์ตที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็ น และให้ ท าการตัดการเชื่อ ม
ต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วทันที โดยการเปิดพอร์ตนั้น จะอนุญาตให้เปิด ให้ใช้ได้ ต่อเมื่อมีการ
ร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
(5) ไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือเพื่อนเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสาหรับการ
ปฏิบัติงาน จากภายนอกมหาวิทยาลัย
(6) มีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัว ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากระยะไกล มีใบอนุญาตการใช้งานที่
ถูกต้องและครบถ้วน
(7) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์
สาหรับ การจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสาร
(8) ไม่อนุญ าตให้ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิท ยาลั ย จากระยะไกล ถ้ าอุ ป กรณ์ ดังกล่ าวไม่ อยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุ มหรือ ดูแลโดย
มหาวิทยาลัย
(9) มีการบารุงรักษาและให้บริการสนับสนุนสาหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ใช้งานจาก
ระยะไกล
(10) มีการสารองข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
(11) มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกล
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แนวปฏิบัตกิ ารจัดระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
1. แนวปฏิบัตกิ ารสารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
1.1 การคัดเลือกและจัดทาระบบสารอง
(1) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญ ระบบนั้นต้องเป็นระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีความสาคัญ สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ภารกิจของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติ
ราชการ คารับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายของมหาวิ ทยาลัย ได้แก่ ฐานข้อมูล 5
ด้านของมหาวิท ยาลั ย (นัก ศึก ษาและหลัก สูตร, บุคลากร, การเงินและบัญ ชี, งานวิจัย ,
อาคารสถานที่) และระบบสารสนเทศกลาง (e-manage)
(2) กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีระบบสารสนเทศที่มคี วามสาคัญทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
(3) กาหนดให้มีการจัดทาระบบสารองข้อมูลของแต่ละระบบสารสนเทศ และกาหนดความถึ่ใน
การสารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรก าหนดให้มีความถี่ในการ
สารองข้อมูลมากขึ้น โดยให้มีวธิ ีการสารองข้อมูล ดังนี้
[1] กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารอง
[2] กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้ เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง โดยรูปแบบ
การส ารองข้อ มู ล มี สองชนิ ด คื อ การสารองข้อ มู ล แบบเต็ ม (Full Backup) และการ
สารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
[3] มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทาการสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งระบบ
ซอฟต์แวร์และข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศ
แต่ละระบบ
[4] กาหนดชนิดและช่วงเวลาการสารองข้อมูลตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกาหนดสื่อที่ใช้
เก็บข้อมูล
[5] การจัดทาบันทึกการสารองข้อมูล (Operator Logs) ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องท า
บัน ทึ ก รายละเอี ย ดการส ารองข้อมู ล ได้ แก่ วัน/เวลาเริ่ม ต้น และสิ้น สุ ด ชื่อ ผู้ส ารอง
ข้อมูล ชนิดของข้อมูลที่บันทึก สาเร็จ/ไม่สาเร็จ
[6] ในกรณีที่พบปัญหาในการสารองข้อมูลจนเป็นเหตุ ไม่สามารถดาเนินการอย่างสมบูรณ์
ได้ ให้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา และสรุ ป ผลการแก้ ไ ขปั ญ หา และรายงานต่ อ
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
[7] ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดระบบว่ามีการสารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน (Configuration) ข้อมูล
ในฐานข้อมูล
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[8] จัดเก็บข้อมูลที่สารองนัน้ ในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บสารองกับมหาวทิ
ยาลัยควรห่างกันเพียงพอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลจัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติกับมหาวิทยาลัย
[9] ดาเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สารองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอก
สถานที่
[10] ทดสอบบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามปกติ
[11] จัดทาขัน้ ตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
[12] ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิผลของขัน้ ตอนปฏิบัติในการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
[13] ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มอบหมายหน้าที่การสารองข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น
เพื่อช่วยสารองข้อมูล ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือผูด้ ูแลระบบ
เครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้
[14] การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญในการสารองข้อมูล (Encrypted backup) ผูด้ ูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ต้องจัดให้มีรหัสก่อนเข้าถึงข้อมูลสารองที่สาคัญ โดยการใช้เทคโนโลยี
การเข้ารหัสที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลสารองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
(4) ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องทาการสารองข้อมูลแต่ละรายการ
ตามความถี่ ด้วยวิธีแบคอัพแบบ Full Backup ดังนี้
รายการ
1 Mail Server
2 Web Server
3 Database Server

4 Firewall Server
5 Server
ของระบบงานต่าง ๆ

-

ข้อมูลทีต่ ้องสารอง
ค่า Configure
ข้อมูลในเมล์บอ๊ กซ์
ค่า Configure
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์
ค่า Configure
ระบบ e-Manage
ข้อมูลในฐานข้อมูล
ของระบบที่สาคัญ
ค่า Configure
ข้อมูล Rule ของ Firewall
ค่า Configure
ระบบ e-Manage
ข้อมูลบน Server อื่น ๆ

-

ความถี่ในการสารองข้อมูล
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
1 ครั้งต่อเดือน
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
1 ครั้งต่อเดือน
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
2 ครั้ง / วัน
1 ครั้ง / วัน

-

ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
1 ครั้งต่อเดือน
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
1 ครั้ง / วัน
1 ครั้ง / เดือน
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1.2 การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ไี ม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุง
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การใช้งานตามภารกิจ
(1) การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการ
ทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
[1] มี ก ารก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรซึ่ ง ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบ สารอง และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณี ฉุกเฉินในกรณี ที่ไม่
สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[2] มีการประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบที่มคี วามสาคัญเหล่า้น
น้ และกาหนดมาตรการ
เพื่อ ลดความเสี่ยงเหล่านั้น
[3] มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
[4] มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
[5] มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผูใ้ ห้บริการภายนอก ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
[6] มีการสร้างความตระหนัก หรือให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหรือ สิ่งที่ตอ้ งทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
(2) มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้
อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) มีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อม กรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ที่
เพียงพอต่อ สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.3 การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบสารอง และการจัดทา
แผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
มีการจัดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสายการบังคับบัญชา (Lines of Authority) เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ดังนี้
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(1) ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
(1.1) กาหนดนโยบายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1.2) ให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผูค้ วบคุมดูแล
(2) ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.1) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติการฉุกเฉินระบบสารสนเทศ
(2.2) มีอานาจสั่งการให้ทุกหน่วยหยุดหรือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศ
(2.3) มีอานาจสั่งทาลายกุญแจอาคารเก็บวัตถุอันตรายเพื่อการระงับเหตุฉุกเฉิน
(2.4) ประชุมหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(2.5) ประเมินสถานการณ์และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม
(2.6) รายงานข้อมูล และผลการปฏิบัติงานให้ผู้บ ริก ารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูง
(CIO) ทราบ
(3) ผู้ประสานงานและบริหารกากับดูแลสภาพความพร้อมของระบบเครือข่าย (หัวหน้างาน
ระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต)
(3.1) วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ในที่ เกิด เหตุแล้ วแจ้งเหตุต่ อผู้อ านวยการศูน ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3.2) มีอานาจสั่ งการให้ใช้แผนปฏิบัติก ารฉุ ก เฉินขั้นต้นจนกว่าผู้อานวยการระงับ เหตุ
ฉุกเฉินจะมาถึงที่เกิดเหตุ
(3.3) สั่งการให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติตามแผนฯ
(3.4) ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการระงับเหตุฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายหรือขณะที่ท่าน
ผูอ้ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินไม่อยู่
(3.5) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้ายานพาหนะและหน่วย
ดับเพลิงเป็นต้น
(3.6) รายงานให้ผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงสถานการณ์และขั้นตอน
การดาเนินงานที่ได้กระทาไปแล้ว
(3.7) กาหนดอัตรากาลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นต้องขอเพิ่มเติมในอนาคต
(3.8) ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สนิ และอาคารที่เกิดเหตุ
(4) ผูด้ ูแลระบบเครือข่ายและผู้ช่วยดูแลระบบเครือข่าย (LAN Administor and Staffs)
(4.1) กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ดาเนินการนาอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทาการดับเพลิง
(4.2) พิจารณาแจ้งสถานีดับเพลิงหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ มาช่วย
(4.3) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้พืน้ ที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
(4.4) ป้องกันชีวติ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
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(4.5) หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้สงบลงแล้วให้รีบดาเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่
ช ารุ ด เสี ย หายแล้ ว รายงานให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศท ราบ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งตรวจสอบ มีดังนี้
[1] ทาการตรวจสอบระบบ Firewall
[2] ทาการตรวจสอบ Virus, Worm, Spyware
[3] ทาการตรวจสอบ UPS
[4] ทาการตรวจสอบ Transaction log files
[5] ทาการตรวจสอบการใช้งานข้อมูลระบบงานที่สาคัญ
[6] ทาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ตา่ ง ๆ
[7] ทาการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูล
[8] ทาการตรวจสอบค่า Configuration ของระบบ
(4.6) เตรีย มเครื่องมืออุป กรณ์ ทั้งทางด้านHardwareและsoftwareตลอดจนอุป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการกู้ระบบโดยเร็ว
(4.7) ทาการสารองข้อมูลในส่วนของข้อมูล (Data) และสารองข้อมูลทั้งระบบ วันละ 1
ครั้ง
(4.8) ต้องเก็บสิ่งที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยแยก
เก็ บ ไว้ ต่ า งหากจากห้ อ งควบคุ ม ระบบโปรแกรม และแฟ้ ม ข้ อ มู ล Tape Backup
รายชื่อโปรแกรม เอกสารที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติและโปรแกรม รายการฮาร์ดแวร์
สารองสาเนาคู่มือ
(4.9) นาระบบสารองข้อมูลออกมาใช้เพื่อให้ระบบสามารถดาเนินการต่อไปได้
(5) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (วิศวกรที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่บริษัท)
(5.1) ให้คาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและวิธีการจัดการในการระงับเหตุ
ฉุกเฉินที่ปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
(5.2) ติดต่อขอคาปรึกษาด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
(5.3) ให้คาปรึกษาวิธีการกู้ระบบสารสนเทศกลับคืนมาโดยเร็ว หลังจากเหตุฉุกเฉินสงบ
แล้ว
(6) หัวหน้าหน่วยงานที่เกิดเหตุ (On-site Manager)
(6.1) แจ้งเหตุฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายตนเองและผูอ้ ื่นออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว
(6.2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุแก่ประธานศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
(6.3) นาทรัพย์สินที่ขนย้ายออกมาเก็บเข้าที่โดยต้องตรวจสภาพ และสอบทานบัญชี
ทรัพย์สินที่จัดทาขึ้นมา และทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับขั้น
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1.4 การทดสอบสภาพพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน
ให้มกี ารทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบ ต่อไปนี้
(1) ระบบสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง
(2) ระบบสารอง ปีละ 1 ครั้ง
(3) ระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง
2. แนวปฏิบัติการกู้คืนระบบ
(1) ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายจน
เป็ น เหตุ ท าให้ ต้ อ งด าเนิ น การกู้ คื น ระบบ ให้ ผู้ ดู แลระบบคอมพิ วเตอร์ห รือ ผู้ ดู แลระบบ
เครือข่ายดาเนินการแก้ไข รายงานผลการแก้ไขพร้อมทั้งบันทึก และรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
(2) ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Lastest Update) ที่ได้สารองไว้หรือตามความเหมาะสม เพื่อกู้คืน
ระบบ
(3) หากความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ระบบคอมพิ วเตอร์ หรือ ระบบเครือ ข่ายกระทบต่ อ การ
ให้บริการ หรือการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ให้แจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานความ
คืบหน้าการกู้คืนระบบเป็นระยะ จนกว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
(4) ต้องมีการซักซ้อมการกู้คืนระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

65

แนวปฏิบัตกิ ารสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
วิธีแนวปฏิบัติ มีดังนี้
(1) จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้ง
ที่มกี ารปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบสารสนเทศ
(2) จัดทาคู่มือหรือสื่อดิวิทัศน์ การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และมีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดฝึก อบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึก อบรมอาจใช้วิธีก าร
เสริมเนื้อหา แนวปฏิบัติตามนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรม
ของมหาวิทยาลัย
(4) จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน
(5) ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อ
ระวังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้งา่ ย โดยมีการปรับปรุงความรูอ้ ยู่เสมอ
(6) ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสารวจ
ความต้องการผู้ใช้งาน
2. หัวข้อความรู้ความเข้าใจในการในการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
2.1 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(1) การใช้งานทั่วไป
[1] ผู้ใช้งานต้องยอมรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆ ที่กาหนดขึ้น โดยจะอ้างว่าไม่
ทราบกฎระเบียบหรือนโยบาย มิได้
[2] เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสมบัติของทางราชการ
ผูใ้ ช้งานควรใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น
[3] โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นโปรแกรมที่
มหาวิทยาลัยได้ซื้อลิขสิท ธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอก
โปรแกรมต่างๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแก้ไข หรือนาไปให้
ผู้อื่นใช้งานโดยผิด กฎหมาย หากตรวจพบว่ามีการติดตั้งชุดโปรแกรม เปลี่ยนแปลง
โปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติม และก่อให้เกิดความเสียหายหรือการ
ละเมิดลิขสิทธิ ผูใ้ ช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
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[4] การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้รับจ้างในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
[5] ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัส
[6] ไม่ว างสื่อ แม่ เหล็ ก ไว้ใกล้หน้ าจอเครื่องคอมพิ วเตอร์ห รือ และ/หรือสื่อ บันทึก ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้
[7] ในกรณี ที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้องใส่กระเป๋าสาหรับ
เค รื่ อ งค อ ม พิ วเต อ ร์ แ บ บ พ ก พ า เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ต ราย ที่ เกิ ด จ าก ก าร ต ก
กระทบกระเทือน
[8] การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อน
จัด ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่
อีกครั้ง
[9] ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
[10] การเคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ ง ขณะที่ เ ครื่ อ งเปิ ด ใช้ ง านอยู่ ให้ ท าการยกจากฐานภายใต้
แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
[11] ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชืน้
[12] ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องล๊อกเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้ งไว้ในที่
สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย เพื่อป้องกันการสูญหาย
[13] ห้ามมิให้ผใู้ ช้งานทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub Component) ที่ตดิ ตั้ง
อยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่
[14] ผู้ใช้งานต้องให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ใ น
การตรวจสอบระบบความปลอดภัย ของเครื่อ งคอมพิ วเตอร์และเครือข่าย รวมทั้ ง
ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ดูแล
[15] ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด ต่ อ ผู้ อื่ น กล่ า วคื อ ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งไม่ อ่ า น เขี ย น ลบ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญ าต ด้วยการบุกรุก
(Hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้อื่น หรือเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้อื่น การเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อม
เสี ย แก่ ผู้ อื่ น การใช้ ภ าษาหรือ รูป ภาพไม่ สุ ภ าพหรือ การเขี ย นข้ อ ความที่ ท าให้ ผู้ อื่ น
เสียหาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่าย
เดียว เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิด
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[16] ผูใ้ ช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข/นโยบาย/กฎ/ระเบียบ/คาแนะนาที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ กาหนดไว้และที่จะกาหนดขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสม
[17] หากผู้ ใช้งานกระท าการล่ วงละเมิ ด หรือ พยามยามจะล่ วงละเมิ ด ศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในฐานะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ขอสงวน
สิทธิที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือระงับการเชื่อมต่อ และ/หรือ การใช้งานใดๆ ตามความ
เหมาะสม
[18] ผูใ้ ช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
[19] ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) เพื่อทาการล็อค
หน้าจอภาพ เมื่อไม่มีก ารใช้งาน หลังจากนั้น เมื่อต้องการใช้งานผู้ ใช้บ ริก ารต้องใส่
รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน
[20] ในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการใส่ User และ Password ทุกครั้ง
[21] ผูใ้ ช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผอู้ ื่นใช้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตน
ในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์รว่ มกัน
[22] ผู้ใช้งานต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็น
เวลานาน
[23] ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชา หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
[24] ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ หากตรวจพบ
ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผูใ้ ช้งานรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
[25] ห้ามมิให้ผใู้ ช้งานทาการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาซอฟท์แวร์ที่
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน เพื่อนาไปใช้งานที่อื่น
[26] ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางการค้า
[27] ห้ามผู้ใช้งานนาเสนอข้อมู ลที่ ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิท ธิ แสดงข้อความรูป ภาพไม่
เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรม กรณีผใู้ ช้สร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
[28] ห้ามผู้ใช้งานใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบ
สารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชา

(2) การสารองข้อมูลและการกู้คืน
[1] ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น
ได้แก่ CD, DVD และ External Hard Disk
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[2] ผูใ้ ช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่
เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
2.2 การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Use of Electronic Mail)
กาหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึ งปัญ หาที่ เกิดขึ้น จากการใช้ บ ริก ารจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
วางไว้ ไม่ล ะเมิด สิท ธิหรือกระท าการใดๆ ที่จะสร้างปัญ หาหรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และ
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของผู้ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ยนั้ น อย่ า งเคร่งครั ด จะท าให้ ก ารใช้ งาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(1) แนวทางการควบคุมการใช้งาน สาหรับผู้ดูแลระบบ
[1] ต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผูใ้ ช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ รวมทั้ง
มีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอ
[2] ต้องกาหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่ และรหัสผ่านสาหรับการใช้งานครั้งแรก เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
[3] รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา
แต่ ต้องแสดงออกมาในรูป แบบของสัญ ลั ก ษณ์ แทนตัวอัก ษรนั้น ในการพิม พ์ แต่ล ะ
ตัวอักษร
[4] ต้องกาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
[5] ต้องกาหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีการล็อกเอ้าท์ออกจากหน้าจอตัดการใช้
งานผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 15 นาที เมื่อต้องการเข้าใช้งานต่อ
ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง
(2) การใช้งานสาหรับผู้ใช้
[1] ต้องไม่ตั้งค่า การใช้โปรแกรมช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password)
ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
[2] ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด ทุก 3-6 เดือน
[3] ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการใช้ จ ดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
มหาวิท ยาลั ย หรือละเมิด สิท ธิส ร้างความราคาญต่อ ผู้อื่ น หรือผิ ดกฎหมาย ละเมิ ด
ศีล ธรรมและไม่ แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญ าติให้ผู้อื่น แสวงหาผลประโยชน์ใ นเชิง
ธุรกิจ จากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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[4] ต้องไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-mail Address) ของผู้อื่น เพื่ ออ่าน รับ -ส่ ง
ข้อ ความ ยกเว้น แต่ จ ะได้ รับ การยิ น ยอมจากเจ้าของและให้ ถื อว่ าเจ้ าของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
[5] ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการทางานของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้เท่านั้น
[6] หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ต้องทาการล็อกเอ้าท์ออก
จากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
[7] ทาการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทาการเปิด เพื่อทาการ
ตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
[8] ไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้สง่ ที่ไม่รจู้ ัก
[9] ต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่ไม่สุภาพ หรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลอัน
อาจท าให้ เ สี ย ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ท าให้ เ กิ ด ความแตกแยกระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
[10] ในกรณี ที่ต้ องการส่งข้อมู ลที่ เป็น ความลับ ต้อ งไม่ ระบุค วามสาคั ญ ของข้อ มูลลงใน
หัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
[11] ทาการตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน และจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
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2.3 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Use of the Internet)
เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ
เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ให้ ล ะเมิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ วยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ.
2550 ได้แก่ การส่งข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่
บุ ค คลอื่ น อั น เป็ น การรบกวนการใช้ร ะบบคอมพิ วเตอร์ข องบุ ค คลอื่ น โดยปกติ สุ ข ท าให้ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ข องมหาวิท ยาลั ย ถู ก ระงับ ชะลอ ขั ด ขวาง หรือถู ก รบกวนจนไม่ ส ามารถท างาน
ตามปกติได้ มีแนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนี้
(1) ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดเส้ น ทางการเชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การเข้ า ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ จัดสรรไว้
เท่ านั้น ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและท าการขออนุญ าติจากผู้อานวยการศูน ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ก่อนท าการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัสและ
ทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการเว็บเบราเซอร์
(3) ในการรั บ ส่ งข้ อ มู ล คอมพิ วเตอร์ผ่ านทางอิ น เทอร์ เน็ ต จะต้ อ งมี ก ารทดสอบไวรัส เพื่ อ
ป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
(4) ผู้ใช้งาน ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ เพื่อหาประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจส่วนตัว และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มี
เนือ้ หาที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม
(5) ผู้ ใช้ งาน จะถู ก ก าหนดสิ ท ธิ ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ประสิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(6) ผู้ใช้งาน ต้ อ งไม่ เผยแพร่ข้อมู ล ที่ เป็ น การหาประโยชน์ ส่วนตั ว ข้อ มูล ที่ ไม่ เหมาะสมทาง
ศีลธรรม ข้อมูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
(7) ผู้ใช้งาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
(8) ผู้ใช้งาน ต้องไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพ
ที่มีลั กษณะอันลามก และไม่ท าการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่าน
อินเทอร์เน็ต
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(9) ผู้ใช้งาน ไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจาก
การสร้างขึ้น ตัด ต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
ทั้งนีจ้ ะทาให้ผู้อ่นื นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
(10) ผูใ้ ช้งาน มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ตก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
(11) ผู้ใช้งาน ต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรม ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง Patch
หรือ Fixes ต่างๆ การดาวน์โหลดทุกประเภทต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(12) ในการเสนอความคิดเห็น ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่ อ ชื่อ เสี ย งของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ รวมถึ งการท าลายความสั ม พั น ธ์ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ของ
หน่วยงานอื่น ๆ
(13) หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทาการปิดเว็บเบราเซอร์เพื่อป้องกันการเข้าใช้งาน
โดยบุคคลอื่น
2.4 การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
ปัจจุบันมีแหล่งให้บ ริก ารเครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
จ านวนมาก ได้ แ ก่ Facebook, Twitter, Linkedln, Google Plus, MySpace, YouTube, Blog, Wiki
รวมทั้ ง เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ที่ เป็ น การให้ บ ริ ก าร File Sharing, Photo
Sharing, Video Sharing และกระดานข่ า ว (Webboard) และเนื่ อ งจากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น
เครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษที่ควรระวัง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่เผยแพร่ออกสู่
สาธารณะไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อองค์กร ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป ฏิบัติงานในมหาวิ ท ยาลัย สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ที่
ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Network) และแสดงตนในฐานะบุ ค ลากรหรื อ นั ก ศึ ก ษาในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
(1) อนุญ าตให้ใช้งานเครือข่ายสั งคมออนไลน์ในรูป แบบและลัก ษณะตามที่มหาวิท ยาลัยได้
กาหนดไว้เท่านั้น
(2) ควรแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ หากพบว่ามีขอ้ ความบน Social Network ที่อาจ
ทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงาน ส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
(3) พึงระลึกว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อบังคับ
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา มีผลผูกพันต่อการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นบน Social
Network ด้วย ทั้งนี้การละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงดังที่กาหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว
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ได้แก่ การเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ
จากความไว้วางใจ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือรับผูร้ ับบริการ หรือการทาให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน เกียรติ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือ
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและผูท้ ี่ละเมิดสามารถถูกดาเนินการทางวินัยได้ด้วย
(4) ผู้ใช้งานพึงตระหนักว่าพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล
ซึ่งข้อมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฏหมาย ถึงแม้จะเป็นการแสดง
ความคิดเห็นในนามชื่อบัญ ชีส่วนตัว พึงตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้
และพึงระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(5) พึ ง ตระหนั ก ว่ า ข้ อ ความหรื อ ความเห็ น ที่ เ ผยแพร่ บ น Social Network เป็ น ข้ อ ความที่
สามารถเข้าถึ งได้โดยสาธารณะ ผู้เผยแพร่ต้ องรับ ผิด ชอบ ทั้ งทางด้านสั งคม และด้ าน
กฎหมาย นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง การทางานและอนาคตของวิชาชีพของ
ตนได้
(6) การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องเป็นไปตาม
จริยธรรมวิชาชีพและแนวปฏิบัติจริยธรรม
(7) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยคาและภาษาที่อาจเป็น
การดูหมิ่น ยุยง ท้าทาย หรือเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่น กรณีบุคคลอื่นมีความคิดเห็นที่
แตกต่าง พึงงดเว้นการโต้ตอบด้วยถ้อยคารุนแรง
(8) ต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น หากต้ อ งการกล่ า วอ้ า งถึ ง แหล่ งข้ อ มู ล ที่
สนับสนุนข้อความของตน ควรให้การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนัน้ อย่างชัดเจน
(9) ผู้ใช้งาน พึ งระมั ด ระวั งกระบวนการหาข่าว หรือ ภาพจากสื่อ สังคมออนไลน์ โดยมีก าร
ตรวจสอบอย่างถี่ ถ้ ว นรอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อนาเสนอ เว้นแต่สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้โดยตรง
(10) ผู้ใช้งาน สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวใน
นามของบุคคลธรรมดาได้ แต่ควรแสดงให้ชัดเจนว่า ข้อความใดเป็น “ข่าว” ข้อความใดเป็น
“ความคิดเห็นส่วนตัว” ทั้งนี้พึงตระหนักว่าการใช้ Social Network นั้นการแบ่งแยกระหว่าง
เรื่องส่วนตัว และเรื่องหน้าที่การงาน เป็นสิ่งที่ทาได้ยาก หากประสงค์จะใช้ Social Network
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ควรแยกบัญชี
ผูใ้ ช้ ระหว่างการใช้เพื่อเรื่องส่วนตัว และเรื่องหน้าที่การงานออกจากกัน
(11) หากต้ อ งการสร้ า ง Page หรื อ Account ที่ เป็ น ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น
ทางการของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยต้องแจ้ง ชื่อ Page หรือ Accout และ รายชื่อผู้ดุแล
(Admin) ให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
อธิการบดีทราบ และผูด้ ูแลมีหน้าที่ต้องมอบสิทธิ์ในการดูแล Page หรือ Account นั้นคืนแก่
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ส่ ว นงานหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ พ้ น จากหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งดู แ ล หรื อ พ้ น สภาพจากการเป็ น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(12) ผู้ใช้งานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลในกิจการของ
มหาวิทยาลัยหรือชื่อบุคคลที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลในสังกัด ควรแสดงภาพ และข้อมูล
ให้ถูกต้องชัดเจนในข้อมูลโปรไฟต์ (Profile) และพึงใช้ด้วยความสุภาพ และมีวจิ ารณญาณ
(13) การเผยแพร่ข้อมูล หรือแสดงความเห็นที่อาจทาให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นของมหาวิทยาลัย
ส่วนงานหรือหน่วยงาน ต้องมีการแสดงข้อความจากัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ว่าเป็น
ความเห็นส่วนตัว มิใช่ความเห็นของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานที่ตนสังกัด เว้น
แต่ จ ะเป็ น ความเห็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ วนงานหรือ หน่ วยงานอย่ างแท้ จ ริง หรือ ได้ รั บ
อนุญาตจากผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง
(14) ผูบ้ ริหารในระดับใดๆ พึงระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความเห็นเนื่องจาก
จะถูกมองว่าเป็นความเห็นของหน่วยงานของตนได้งา่ ย และอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทั้งนี้ให้มีการแสดงข้อความจากัดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ว่า
เป็นความเห็นส่วนตัว มิใช่ความเห็นของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานที่ตนสังกัด
เว้นแต่จะเป็นความเห็นของมหาวิทยาลัย ส่วนงานหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง
(15) ห้ามเผยแพร่ข้อมู ล ที่ เป็นทรัพย์สิ นทางปั ญ ญาของมหาวิท ยาลัย หรือ ข้อ มูลที่ ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้มีอานาจ
(16) ในการสื่อสารข้อมูลในกิจการขององค์กรทางสื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ห้ามแสดง
สั ญ ลั ก ษณ์ พ รรคการเมือง กลุ่มกดดันรณรงค์ท างสังคม กลุ่ มลัท ธิท างศาสนา และพึ ง
ระมัดระวังในการใช้สัญ ลักษณ์ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ควรนารูปบุคคลอื่น มา
แสดงว่าเป็นรูปของตนเอง
(17) การส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
[1] พึงละเว้นการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ ข่าวลือ ข่าวไม่ปรากฏที่มา เป็นเพียงการคาด
เดา หรือส่งผลเสียหายกับบุคคลหรือสังคม
[2] พึงระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ การก่อการร้าย
การจลาจล วินาศกรรมหรือภาวะสงคราม
[3] พึงระมัด ระวั งการส่ งต่อข้อมู ลเรื่อง บุ คคลเสีย ชีวิต เด็ ก และเยาวชน ผู้สูญ หาย
ผู้ ต้ อ งหา เว้ น เสี ย แต่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว และเห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ
[4] พึงระมัด ระวั งการส่ งต่อข้อมู ลที่ก ระทบต่อสิท ธิ ความเป็น ส่วนตัว และศั ก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์
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(18) ศึกษาการใช้ “การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ” หรือ “Privacy Settings” ให้เข้าใจเป็นอย่างดี
และปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมกั บบริบ ท การถูก ละเมิดความเป็น
ส่วนตัวโดยไม่เหมาะสม นอกเหนือจากส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว อาจส่งผลต่อหน่วยงาน
ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยได้ด้วย
(19) หากการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกิ ด
ความผิ ด พลาด จนก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลหรื อ องค์ ก รอื่ น ทางองค์ ก รหรื อ
ผู้ใช้งานที่รับผิดชอบข้อความนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความเองหรือรับส่งข้อมูลต่อ ต้อง
ดาเนินการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยคาขอโทษต่อบุคคลหรือ
องค์ ก รที่ ได้ รั บ ความเสี ย หาย ทั้ งนี้ ต้ อ งให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายมี โอกาสชี้ แ จงข้ อ มู ล
ข่าวสารในด้านของตนด้วย
2.5 ข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (สาหรับผู้ดูแลระบบ)
ภายใต้ บั งคั บ ของมาตรา 26 แห่งพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ วยการกระท าความผิดเกี่ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กาหนดประเภทของผู้ให้บริการ ไว้ดังนี้
1. ผูใ้ ห้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น
ทั้งนี้ โดยผ่านทางระบบคอมพิ วเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้บ ริก ารในนามของตนเองหรือเพื่ อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
ก. ผู้ป ระกอบกิ จการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication and
Broadcast Carrier)
ข. ผู้ ให้ บ ริ ก ารการเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Access Service Provider) ได้ แ ก่ ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ทั้งมีสายและไร้สาย ผู้ประกอบการซึ่ง
ให้ บ ริก ารในการเข้ า ถึ ง ระบบเครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ในห้ อ งพั ก ห้ อ งเช่ า โรงแรม หรื อ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ ม ในแต่ล ะกลุ่ มอย่ างหนึ่งอย่างใด และผู้ให้บ ริก ารเข้าถึ งระบบ
เค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ วเต อ ร์ ส าห รั บ อ งค์ ก ร เช่ น ห น่ วย งาน ราชก าร บ ริ ษั ท ห รื อ
สถาบันการศึกษา
ค. ผูใ้ ห้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Host Service
Provider) ได้แก่ ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Web Hosting) การให้บริการเช่า Web
Server ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล (File Server หรือ File Sharing) ผู้ให้บริการการ
เข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server Service Provider) และผู้ให้บริการศูนย์รับฝาก
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center)
ง. ผูใ้ ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ต
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2. ผู้ใ ห้ บ ริก ารในการเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ ประโยชน์ ของบุ ค คล (Content Service
Provider) เช่ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารข้ อ มู ล คอมพิ วเตอร์ ผ่ านแอพพลิ เคชั่ น ต่ างๆ (Application Service
Provider) ได้แก่
ก. ผูใ้ ห้บริการเว็บบอร์ด (Web Board) หรือผูใ้ ห้บริการบล๊อค (Blog)
ข. ผูใ้ ห้บริการการทาธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และผู้ให้บริการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment Service Provider)
ค. ผูใ้ ห้บริการเว็บเซอร์วสิ (Web Services)
ง. ผู้ให้บ ริการพาณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ (eTransactions)
“ผู้ให้บริการ” มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ ให้บริการเก็บ
เพียงเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลจราจรที่เกิดจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของตนเท่านั้น ด้วยวิธีการ
ที่มั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัวบุคคล
(Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้
2. มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกาหนดชั้นความลับในการเขาถึงข้อมูล
ดังกลาว เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล และไมใหผูดูแลระบบสามารถแกไขข้อมูลที่เก็บ
รักษาไว เชน การเก็บไวใน Centralized Log Server หรือการทา Data Archiving หรือทา Data
Hashing เปนตน เวนแต ผูมีหนาที่เกี่ยวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร กาหนดใหสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร(IT Auditor) หรือบุคคลที่
องคกรมอบหมาย เปนตน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี
3. จัด ใหมี ผู มี ห นาที่ ป ระสานงานและใหขอมู ล กั บ พนั ก งานเจาหนาที่ ซึ่ งไดรั บ การแตงตั้ งตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหการส่ง
มอบขอมูลนั้น เปนไปดวยความรวดเร็ว
4. ในการเก็ บ ขอมู ล จราจรนั้ น ตองสามารถระบุ ร ายละเอี ย ดผู ใ ชบริ ก ารเปนรายบุ ค คลได
(Identification and Authentication) เช น ลั ก ษ ณ ะก าร ใช บ ริ ก าร Proxy Server, Network
Address Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรื อ Cache Engine หรือ บริก าร Free Internet
หรือ บริก าร 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ตองสามารถระบุ ตั วตนของผู ใช บริก ารเปนราย
บุคคลไดจริง
5. ในกรณี ที่ผู ใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในขอ ๑ ถึงขอ ๔ ขางตน ไดใหบริก ารในนาม
ตนเอง แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม เปนเหตุให้ผู
ใหบริก ารในขอ ๑ ถึ งขอ ๔ ไมสามารถรูไดวา ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร ผู ให
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บริ ก าร เชนวานั้ น ตองด าเนิ น การใหมี วิ ธี ก ารระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว บุ ค คล (Identification and
Authentication) ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย
เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองตั้งนาฬิกา
ของอุป กรณบริก ารทุ ก ชนิด ใหตรงกั บ เวลาอางอิ งสากล (Stratum 0) โดยผิด พลาดไมเกิ น ๑๐
มิลลิวินาที
มหาวิท ยาลัย แม่โจ้ เป็นผู ใหบริก ารบุคคลทั่วไป ข้อ ข, ค (“ผู้ให้บ ริการการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์”, “ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ”) และเป็นผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคล มีหนาที่
ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาขอมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิว เตอร์ของผู้ให้บ ริก าร โดยเริ่ม เก็ บ ข้อมูล เมื่อพ้ น หนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วันนั บ จากวันประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา (21 สิงหาคม 2550) มีรายการ
ดังต่อไปนี้
ประเภท
1. ผู้ให้บริการทั่วไป ข้อ ข, ค
ก. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย

รายการ
1) ข้อมูล Log ที่มกี ารบันทึกไว้เมื่อมีการเข้าถึง
ระบบเครือข่าย ซึ่งระบุถึงตัวตนและสิทธิในการ
เข้าถึงเครือข่าย (Access Logs Specific to
Authentication and Authorization Servers เช่น
TACACS (Terminal Access Controller AccessControl System) or RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service) or
DIAMETER (Used to Control Access to IP
Routers or Network Access Servers)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับวัน และเวลาการติดต่อของ
เครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ
(Date and Time of Connection of Client to
Server)
3) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุตัวตนผู้ใช้ (User ID)
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ประเภท
4)
5)
ข. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้
ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail Server)

1)

2)

3)

ประเภท
4)

รายการ
ข้อมูลหมายเลขอินเทอร์เน็ตที่ถูกกาหนดให้โดย
ระบบผูใ้ ห้บริการ (Assigned IP Address)
ข้อมูลที่บอกถึงหมายเลขสายที่เรียกเข้า
(Calling Line Identification)
ข้อมูล Log ที่บันทึกไว้เมื่อเข้าถึงเครื่อง
ให้บริการไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ (Simple
Mail Transfer Protocol : SMTP Log) ซึ่งได้แก่
- ข้อมูลหมายเลขของข้อความที่ระบุใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Message ID)
- ข้อมูลที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สง่ (Sender
e-mail Address)
- ข้อมูลชื่อที่อยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับ
(Receiver e-mail Address)
- ข้อมูลที่บอกถึงสถานะในการตรวจสอบ
(Status Indicator) ซึ่งได้แก่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งสาเร็จ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งคืน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่มกี ารส่งล่าช้า เป็นต้น
ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่ออยู่ขณะเข้า
มาใช้บริการ (IP Address of Client Connected
to Server)
ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้า
มาใช้บริการและเครื่องให้บริการ (Date and
time of connection of Client Connected to
server)
รายการ
ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่อง
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกเชื่อมต่อ
อยู่ในขณะนัน้ (IP Address of Sending
Computer)
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ค. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการโอน
แฟ้มข้อมูลบนเครื่อง

ประเภท
ง. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้
ให้บริการเว็บ

5) ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) (ถ้ามี)
6) ข้อมูลที่บันทึกการเข้าถึงข้อมูลจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรมจัดการจากเครื่อง
ของสมาชิก หรือการเข้าถึงเพื่อเรียกข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครื่องสมาชิก โดย
ยังคงจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกการเข้าถึงข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ดึงไปนั้น ไว้ที่เครื่อง
ให้บริการ (POP3 [Post Office Protocol Version
3] Log or IMAP4 [Internet Message Access
Protocol Version 4] Log)
1) ข้อมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครื่อง
ให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล
2) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้า
มาใช้บริการและเครื่องให้บริการ (Date and
Time of Connection of Client to Server)
3) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผู้เข้าใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (IP
Source Address)
4) ข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งาน (User ID) (ถ้ามี)
5) ข้อมูลตาแหน่ง (Path) และชื่อไฟล์ที่อยู่บน
เครื่องให้บริการโอนถ่ายข้อมูลที่มีการส่งขึ้นมา
บันทึก หรือให้ดึงข้อมูลออกไป (Path and
Filename of Data Object Uploaded or
Downloaded)

รายการ
1) ข้อมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครื่องผู้
ให้บริการเว็บและเครื่องให้บริการ
2) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้า
มาใช้บริการและเครื่องให้บริการ
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3) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผู้เข้าใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น
4) ข้อมูลคาสั่งการใช้งานระบบ
5) ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเส้นทางในการเรียกดูข้อมูล
(URI : Uniform Resource Identifier) เช่น
ตาแหน่งเว็บเพ็จ
จ. ชนิดของข้อมูลบนเครือข่าย
1) ข้อมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
(NNTP [Network News Transfer Protocol] Log)
2) ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้า
มาใช้บริการ และเครื่องให้บริการ (Date and
Time of Connection of Client to Server)
3) ข้อมูลหมายเลข Port ในการใช้งาน (Protocol
Process ID)
4) ข้อมูลชื่อเครื่องให้บริการ (Host Name)
ฉ. ข้อมูลที่เกิดจากการโต้ตอบกันบน
ข้อมูล Log เช่นข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา การติดต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Internet ของผู้ใช้บริการ (Date and Time of Connection of
Relay Chat (IRC) หรือ Instance
Client to Server) และข้อมูลชื่อเครื่องบนเครือข่าย
Messaging (IM) เป็นต้น
และหมายเลขเครื่องของผูใ้ ห้บริการที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (Hostname and
IP Address) เป็นต้น
2) ผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคล
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผูใ้ ห้บริการเก็บ
1) ข้อมูลรหัสประจาตัวผูใ้ ช้หรือข้อมูลที่
รักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Content Service
สามารถระบุตัวผูใ้ ช้บริการได้ หรือเลข
Provider)
ประจาตัว (Use ID) ของผู้ขายสินค้าหรือ
บริการ หรือเลขประจาตัวผู้ใช้บริการ
(Use ID) และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ใช้บริการ
2) บันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ
3) กรณีผใู้ ห้บริการเว็บบอร์ด (Web board)
หรือผูใ้ ห้บริการบล็อค (Blog) ให้เก็บ
ข้อมูลของผูป้ ระกาศ (Post) ข้อมูล
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การบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคล
ได้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน
ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บต้องกาหนดชั้น
ความลับในการเข้าถึง
(๒) ห้ า มผู้ ดู แ ลระบบแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ยกเว้ น ผู้ ต รวจสอบระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (IT Auditor) หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) กาหนดให้มีการบันทึกให้มีการบันทึกการทางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อประโยชน์ในการใช้
ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้ 90 วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิน้ สุดลง
(๔) ต้ อ งมี วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงบั น ทึ ก ต่ างๆ และจ ากั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ งบั น ทึ ก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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แนวปฏิบัตกิ ารตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information Security
Audit and Assessment)
1. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(1) ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารสนเทศ
(Information Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีวธิ ีการปฏิบัติ ดังนี้
[1] มีการอนุมัติให้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
[2] มีการวางแผนสาหรับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
[3] มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบให้บริการ
[4] มีการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information System Audit Considerations)อย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพและผลการ
ตรวจสอบเป็นที่น่าเชื่อถือได้
(2) ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ด าเนิ น การโดยผู้ ต รวจสอบภายในของหน่ ว ยงา น
(Internal Auditor) หรื อ โดยผู้ ต รวจสอบอิ ส ระด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย จากภายนอก
(External Auditor) เพื่ อให้ หน่ วยงาน ได้ท ราบถึ งระดับ ความเสี่ ย งและระดั บ ความมั่น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ มีวธิ ีการปฏิบัติ ดังนี้
[1] ก าหนดให้ มี ค ณะท างานตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย (Internal Auditor) หรือโดยผู้
ตรวจสอบอิ ส ระด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย จากภายนอก (External Auditor) เป็ น ผู้
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ย งระบบสารสนเทศ และให้ตรวจสอบและประเมิ น
ความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
[2] มีขอ้ ตกลงร่วมกันสาหรับขอบเขตการตรวจสอบ ระหว่างผู้ตรวจสอบกับผูร้ ับการตรวจ
[3] มีข้อจากัดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้ ในลักษณะที่
อ่านได้เพียงอย่างเดียว
[4] มีวิธีการที่ปลอดภัยสาหรับการอนุญาตให้ผู้ตรวจสามารถเข้าถึงข้อมูล ชนิดที่สามารถ
เขียนหรือบันทึกข้อมูลได้
[5] มีการสร้างสาเนาข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทางานบนข้อมูลสาเนา
[6] มีการทาลาย หรือลบข้อมูลที่ทาสาเนาทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ
[7] มีวธิ ีการแบบปลอดภัยสาหรับจัดเก็บหลักฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ
[8] มีก ารก าหนดหน้าที่ความรับ ผิดชอบของผู้ตรวจสอบและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับ การ
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2559

82
[9] มีการกาหนดเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศ จากกิจกรรมหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดาเนินการตรวจสอบ (ผูต้ รวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบ
กิจกรรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนดูแล หรือรับผิดชอบ)
2. แนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
(1) แนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
[1] มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
[2] มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
[3] มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ ให้
ผู้บริหารพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เป็นอยู่และกาหนดแนวทางการปรับปรุง และแจ้ง
ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาไปปฏิบัติ
(2) มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ
[1] ผูต้ รวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้อย่างเดียว
[2] ในกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่นๆ ให้สร้างสาเนาสาหรับข้อมูลนั้น เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้งดาเนินการทาลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้อง
จัดเก็บไว้ โดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี
[3] ต้องมี ก ารระบุ และจัด สรรทรัพ ยากรที่ จาเป็นต้ องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมัน่ คงปลอดภัย
[4] ต้องมีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผูต้ รวจสอบ รวมทั้ง บันทึกข้อมูลล็อกแสดงการ
เข้าถึงนัน้ ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สาคัญๆ
[5] ในกรณี ที่มีเครื่องมือสาหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ต้องแยกการติดตั้ง
เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้ บ ริก ารจริงหรือระบบที่ ใช้ในการ
พัฒนา และมีการจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(3) รายการที่สอบทาน
[1] การป้องกันการบุกรุกระบบ
[2] การสารองข้อมูล
[3] การควบคุมการเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย
[4] การควบคุมผูเ้ ข้า-ออกอาคาร
[5] การซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
[6] สอบทานการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
[7] สอบทานการกาหนดการใช้งานตามภารกิจ
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(4) การกากับดูแลการปฏิบัติตามด้านเทคนิค
[1] ผู้บ ริหารต้องก ากั บ ดูแลเพื่ อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ท ราบถึงความรับ ผิดชอบด้านการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศและได้มีการปฏิบัติในทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง
การจัด ให้มี มาตรการในการวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของสารสนเทศ
[2] มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสอบทานต้ อ งตรวจสอบการควบคุ ม ทางด้ า นเทคนิ ค ของระบบ
สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามการควบคุมเหล่านั้น
[3] ในระบบสารสนเทศโดยเฉพาะระบบที่สาคัญ และมีความเสี่ยงสูง ต้องมีการทดสอบ
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบถึง
จุดเปราะบางของระบบและประสิทธิผลของการควบคุมด้านความปลอดภัย
[4] เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบระบบคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง หมด ซึ่ ง รวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์
ระบบงานและเอกสาร ที่จาเป็นสาหรับงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการ
ปกป้อง จากการลักลอบใช้งานหรือใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ และการควบคุมจากัด
การเข้าใช้งานให้เฉพาะแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้น
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แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Contingency Plan)
แผนการแก้ไขปัญ หาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
Server และเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันภัยที่เกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราการ
เกิ ด เพิ่ ม ขึ้ น ตามความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศภั ย อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดขึน้ ได้โดยคน ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ทั้งเจตนาและไม่เจตนาอันเป็นเหตุให้
ข้อมูลข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลง ทาลายปฏิเสธการทางาน
หรือการกระทาอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภัยดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ จึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ม หาวิท ยาลัย ฯ จะต้องมีแผนรองรับ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จากภั ย พิ บั ติ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ ดั งกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น กั บ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ แผนนี้
จัด แบ่ งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ แผนรองรับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิน จากภั ย พิ บัติ ที่เกิดขึ้น กั บ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Contingency Plan), แผนดาเนินการเพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้
งานได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuity of Operationplan), และแผนการส ารองข้ อ มู ล และกู้ คื น ข้ อ มู ล
(Backup and Recovery Procedure)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) เพื่ อให้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1. ผู้รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
Chief Executive Officer : CEO
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ยศราช)
Chief Information Officer : CIO
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
(อาจารย์รชฎ เชือ้ วิโรจน์)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางศรีกุล นันทะชมภู)

ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร

ผู้อานวยการกองอาคารและสถานที่
(นายประคอง ยอดหอม)

งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

กองสวัสดิการ

ผู้ประสานงานและบริหารกากับดูแล
สภาพความพร้อมของระบบเครือข่าย
(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

ผู้ประสานงานและบริหารกากับดูแล
สภาพความพร้อมของระบบไฟฟ้า
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
(นายวิเชียร คารินทร์)

ผูด้ ูแลระบบเครือข่าย
มีความรู้ประสบการณ์และความชานาญในการ
แก้ไขปัญหาจัดการทางานของระบบเครือข่าย
1. นายบรรพต โตสิตารัตน์
2. นายปานศักดิ์ ชัยภักดี

ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า
มีความรู้ประสบการณ์และความชานาญในการ
แก้ไขปัญหาจัดการทางานของระบบไฟฟ้า
หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
(นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์)

หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บแอ็บพลิเคชั่น
1. สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายเดชา ผิวผ่อง
- นายสุระพล ริยะนา
- นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ
- นายบรรพต โตสิตารัตน์
- นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ
- นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
2. กองการเจ้าหน้าที่
- นายวสุ ไชยสิงหา
- นางสาวละออศิริ พรหมศร
- นายสุรเดช ไชยมงคล
3. กองคลัง
- นายประวิทย์ วิมานทอง
- นางสาวสุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
5. สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
- นางสาวดุษฎี ดวงบาล
การเกษตร
- นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
- นายภาณุลักษณ์ ศรีรนิ ทร์
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2. การจัดหน่วยปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินหรือสายการบังคับบัญชา (Lines of Authority) เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
(1) ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
[1] กาหนดนโยบายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
[2] ให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผูค้ วบคุมดูแล
(2) ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
[1] เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติการฉุกเฉินระบบสารสนเทศ
[2] มีอ านาจสั่ งการให้ ทุ ก หน่ วยหยุ ด หรือปฏิ บั ติ ก ารระงับ เหตุฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ด ขึ้น ในระบบ
สารสนเทศ
[3] มีอานาจสั่งทาลายกุญแจอาคารเก็บวัตถุอันตรายเพื่อการระงับเหตุฉุกเฉิน
[4] ประชุมหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
[5] ประเมินสถานการณ์และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม
[6] รายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ทราบ
(3) ผู้ประสานงานและบริหารกากับดูแลสภาพความพร้อมของระบบเครือข่าย (หัวหน้างาน
ระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต)
[1] วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ นที่ เกิ ด เหตุ แ ล้ ว แจ้ ง เหตุ ต่ อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
[2] มีอานาจสั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้นจนกว่าผู้อานวยการระงับเหตุฉุกเฉิน
จะมาถึงที่เกิดเหตุ
[3] สั่งการให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติตามแผนฯ
[4] ท าหน้าที่ แทนผู้อ านวยการระงับ เหตุ ฉุ ก เฉิ นตามที่ ได้ รับ มอบหมายหรือขณะที่ ท่ าน
ผูอ้ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินไม่อยู่
[5] ประสานงานกั บ หั วหน้าหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง เช่น ช่างไฟฟ้ ายานพาหนะและหน่วย
ดับเพลิงเป็นต้น
[6] รายงานให้ผู้อานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงสถานการณ์และขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ได้กระทาไปแล้ว
[7] กาหนดอัตรากาลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นต้องขอเพิ่มเติมในอนาคต
[8] ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สนิ และอาคารที่เกิดเหตุ
(4) ผูด้ ูแลระบบเครือข่ายและผู้ช่วยดูแลระบบเครือข่าย (LAN Administor and Staffs)
[1] กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ดาเนินการนาอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทาการดับเพลิง
[2] พิจารณาแจ้งสถานีดับเพลิงหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ มาช่วย
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[3] ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้พืน้ ที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
[4] ป้องกันชีวติ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
[5] หลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้สงบลงแล้วให้รีบดาเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
เสียหายแล้วรายงานให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ อุปกรณ์ที่ต้อง
ตรวจสอบ มีดังนี้
- ทาการตรวจสอบระบบ Firewall
- ทาการตรวจสอบ Virus, Worm, Spyware
- ทาการตรวจสอบ UPS
- ทาการตรวจสอบ Transaction log files
- ทาการตรวจสอบการใช้งานข้อมูลระบบงานที่สาคัญ
- ทาการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ตา่ ง ๆ
- ทาการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูล
- ทาการตรวจสอบค่า Configuration ของระบบ
[6] เตรี ย มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ทั้ ง ทางด้ า นHardwareและsoftwareตลอดจนอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการกู้ระบบโดยเร็ว
[7] ทาการสารองข้อมูลในส่วนของข้อมูล (Data) และสารองข้อมูลทั้งระบบ วันละ 1 ครั้ง
[8] ต้องเก็บสิ่งที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยแยกเก็บ
ไว้ต่ างหากจากห้ อ งควบคุ ม ระบบโปรแกรม และแฟ้ ม ข้ อ มู ล Tape Backup รายชื่ อ
โปรแกรม เอกสารที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติและโปรแกรม รายการฮาร์ดแวร์สารองสาเนา
คู่มอื
[9] นาระบบสารองข้อมูลออกมาใช้เพื่อให้ระบบสามารถดาเนินการต่อไปได้
(5) ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (วิศวกรที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่บริษัท)
[1] ให้ ค าปรึก ษาในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศและวิธี ก ารจั ด การในการระงับ เหตุ
ฉุกเฉินที่ปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
[2] ติดต่อขอคาปรึกษาด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
[3] ให้คาปรึกษาวิธีการกู้ระบบสารสนเทศกลับคืนมาโดยเร็ว หลังจากเหตุฉุกเฉินสงบแล้ว
(6) หัวหน้าหน่วยงานที่เกิดเหตุ (On-site Manager)
[1] แจ้งเหตุฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายตนเองและผูอ้ ื่นออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว
[2] ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุแก่ประธานศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
[3] นาทรัพย์สินที่ขนย้ายออกมาเก็บเข้าที่โดยต้องตรวจสภาพ และสอบทานบัญชีทรัพย์สนิ
ที่จัดทาขึน้ มา และทารายงานเสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับขั้น
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3. แผนการสารองข้อมูลและกู้คนื ข้อมูล (Backup and Recovery Procedure)
การกู้ คืน ระบบเครื่องแม่ข่ายและอุ ป กรณ์ ก ระจายสัญ ญาณ (System Recovery) ระบบ
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ กระจายสัญ ญาณโดยปกติจะต้องอยู่ในสภาพความพร้อมรองรับการ
ให้บริการเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้จาเป็นต้องกู้
ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ก ระจายสัญ ญาณต้อง
ทางานด้านบริการ (Service) แก่เครื่องลูกข่ายให้สามารถใช้งานได้ปกติการกู้คืนระบบเครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์กระจายสัญญาณจาเป็นต้องทาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
แผนการนี้เป็นวิธีการที่ทาให้ระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูลกลับสู่
สภาพเดิมเมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทางาน
3.1 Backup Plan
(1) ระบบงานที่ต้องทาการสารอง มีรายการ ดังนี้
(1.1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (e-Manage)
(1.2) ระบบฐานข้อมูล 5 ด้านของมหาวิทยาลัย
[1] ฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร
[2] ฐานข้อมูลบุคลากร
[3] ฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
[4] ฐานข้อมูลอาคารและสถานที่
[5] ฐานข้อมูลงานวิจัย
(2) บุคลากรผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บแอ็บพลิเคชั่น
(2.1) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานและฐานข้อมูล รับผิดชอบดูแล บารุงรักษาระบบงานและ
ฐานข้ อ มู ล โดยมี ห น้ า ที่ ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ของ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ และการสารองระบบงาน/ฐานข้อมูล
(2.2) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบรับผิดชอบ ดูแล บารุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลทั้งหมด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ บารุง รักษา แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบเครือข่าย
(2.3) รายชื่อผูด้ ูแลระบบ ดังนี้
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายบรรพต โตสิตารัตน์
- นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
- นายสุระพล ริยะนา
- นายวสุ ไชยสิงหา
- นายสุรเดช ไชยมงคล
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- นายประวิทย์ วิมานทอง
2) สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
- นายเดชา ผิวผ่อง
- นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ
- นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ
3) สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
- นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
4) กองการเจ้าหน้าที่
- นางสาวละออศิริ พรหมศร
5) กองคลัง
- นางสาวสุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
- นางสาวดุษฎี ดวงบาล
(3) จัดเตรียม Storage ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการสารอง รวมถึงระบบ/ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ใน
การสารองและกู้คนื
(4) ทาการทดสอบความพร้อมของระบบ และดาเนินการสารองระบบงานที่ได้คัดเลือกไว้
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน หลังจากที่ทาการสารอง
(6) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกการสารองข้อมูล/แบบฟอร์มรายงานข้อผิดพลาดในการ
สารองข้อมูล
(7) หากพบปัญหาและข้อผิดพลาดระหว่างดาเนินการสารองข้อมูล จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
สารองข้อมูลได้สาเร็จ ให้เรียกประชุมทีมงานผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและ
หาแนวทางในการสารองข้อมูลอีกครั้ง
3.2 Recovery Plan
(1) รายงานปัญหา/สาเหตุ ที่ต้องทาการกู้คืนข้อมูล ต่อผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
(2) หากความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ระบบคอมพิ วเตอร์ หรือ ระบบเครือ ข่ายกระทบต่ อ การ
ให้บริการ หรือการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ให้แจ้งผูใ้ ช้งานทราบทันที
(3) ใช้ข้อมูล ล่าสุด/ทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สารองไว้หรือตามความเหมาะสมเพื่อกู้
คืนระบบ
[1] กรณีเกิดความเสียหายขึน้ กับระบบงาน (Source Code ) จะทาการติดตั้งระบบงานจาก
Source Code ที่มกี ารใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือล่าสุด
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[2] กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับฐานข้อมูล (Database) จะนาฐานข้อมูลที่เก็บไว้ ล่าสุดกู้
คืน เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ขอ้ มูลสูญหายน้อยที่สุด
[3] กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS) โดยที่ Hardware ยังคงทางานปกติ
จะทาการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่และติดตั้งระบบงานจาก Source Code ที่มีการใช้
งานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือล่าสุด รวมถึงทาการกู้คนื ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บไว้ลา่ สุด
[4] กรณี เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ Hardware ให้ บ ริ ษั ท ผู้ ดู แ ลท าการแก้ ไ ขเบื้ อ งต้ น ให้
Hardware สามารถท างานได้ ต ามปกติ และหากเกิ ด ความเสี ย หายกั บ OS และ
ระบบงาน จะทาการติดตั้ง OS และระบบงานนั้นใหม่ จาก Source Code ที่มีการใช้งาน
อยู่ ณ ปัจจุบันหรือล่าสุด และกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บไว้ลา่ สุด
(4) ดาเนินการกู้คืนข้อมูลระบบงานที่มีปัญหา
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน หลังจากทาการกู้คืนระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(6) หากพบปัญหาและข้อผิดพลาดระหว่างดาเนินการกู้คืนข้อมูล จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถกู้
คืนข้อมูลได้สาเร็จ ให้เรียกประชุมทีมงานผูด้ ูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาและหา
แนวทางในการกู้คืนข้อมูลอีกครั้ง
(7) แจ้งผลการกู้คืนข้อมูลให้ผู้ใช้งานทราบ

4. การเตรียมการป้องกันและการแก้ไข
(1) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น ดังนี้
[1] แผ่น Boot Disk
[2] แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
[3] แผ่นสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
[4] แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware
[5] แผ่น Driver อุปกรณ์ต่าง ๆ
[6] ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
[7] Hard Disk สารอง
[8] สาเนารายละเอียดการบันทึกค่าต่าง ๆ ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่จาเป็น
(2) การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
[1] ติดตั้งโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส (Anti-Virus) ครอบคลุมทุกเครื่องแม่ข่าย
และลูกข่ายเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล
[2] Update ข้ อ มู ล ไวรั ส อย่ า งสม่ าเสมออย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่
สามารถท าการ Update ไวรัสได้จากเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายของมหาวิท ยาลั ย
ซึ่งจะมีการแนะนาถึงขั้นตอนและวิธีการ Update ให้เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการได้
ด้วยตนเอง
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[3] ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นดิสก์หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
[4] มีการแนะนาผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ระวังภัยจากการเปิด File และ E-mail โดย Scan สื่อ
สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนการใช้งาน ไม่เปิดอ่าน E-mail โดยไม่รู้ที่มาและให้ลบเมล์นั้น
ทิง้ ทันที อย่าเปิดอ่าน
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าดับ
[1] ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึน้ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งต้องมีระยะเวลาใน
การสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
[2] เปิ ด เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า ตลอดระยะเวลาในการใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
บารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
[3] กรณีระบบสารองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการของมหาวิทยาลัย
ขัดข้อง ให้เข้าสู่ระบบไฟฟ้าแบบ Bypass
(4) การป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้
[1] ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดก๊าซ ที่ห้องควบคุมระบบเครือแม่ข่ายให้บริการ เพื่อไว้ใช้
ในกรณีเหตุฉุกเฉิน (ไฟไหม้) เพื่อการควบคุมเพลิงเบือ้ งต้นได้
[2] ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ภายในห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก จะมีการ
ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในบริเวณใกล้เคียง
[3] จั ด ท าผั งวางอุ ป กรณ์ ร ะบุ ค วามส าคั ญ ตามล าดั บ ของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และ
ดาเนินการขนย้ายตามลาดับความสาคัญ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(5) การป้องกันน้าท่วมและการป้องกันความชืน้ และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
[1] เปิดเครื่องปรับอากาศ สาหรับเครื่องแม่ข่ายให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตรวจสอบการทางานอย่างสม่าเสมอ
[2] เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องไม่อยู่ในบริเวณที่นาท่
้ วมถึง
[3] ติดตามข่าวสารภัยพิบัติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(6) การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Hacker) โดยการติดตัง้ อุปกรณ์
Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายและป้องกันการใช้งานระบบ
เครือข่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
(7) การป้องกันอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชารุด มีการทาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ให้บริการสารอง เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายให้กับระบบงานต่างๆ
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(8) การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้นในด้าน Hardware และ Software เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุด
(9) การป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหา
[1] ดาเนินการติดตัง้ เส้นทางสารองสาหรับระบบงานบริการ ให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
[2] ดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักอย่างสม่าเสมอ

5. ข้อปฏิบัตใิ นการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
(1) กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
[1] ถ้ า ไฟฟ้ า ดั บ /ไฟฟ้ า ตก ให้ ปิ ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาตามลาดับความสาคัญของการให้บริการ และประสิทธิภาพ
ของเครื่องสารองไฟฟ้า
[2] ในกรณีไฟไหม้ ให้ตัดระบบจ่ายไฟ ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว และทาการ
ขนย้ายอุปกรณ์ไปไว้ในที่ปลอดภัย
[3] ประสานขอความช่วยเหลือกับบริษัทที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและ/หรือผูเ้ ชี่ยวชาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเร็วที่สุด
[4] ในกรณี ที่ อุ ป กรณ์ ด้ านฮาร์ ด แวร์เสี ย ให้ รีบ หาอุ ป กรณ์ ส ารอง หรื อ แจ้ งให้ บ ริษั ท ที่
รับผิดชอบในการบารุงรักษานาอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
(2) กรณีเครื่องลูกข่าย
[1] ในกรณีที่มีเหตุอันทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ระบบสารสนเทศได้
ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น แจ้งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/หน่วยงาน/ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ หรือกรณีมีเหตุอันทาให้ก ารให้บ ริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไ ม่สามารถให้บริการได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด ชอบเพื่อด าเนินการประสานงานกับ บริษัทที่รับ ผิดชอบในการบารุงรักษารีบ
ดาเนินการให้โดยด่วน
[2] กรณี เกิ ด การขัด ข้องเนื่องจากถู ก ไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกั นความเสีย หายที่จะ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ทาการดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
(สาย LAN) ออกจากเครื่องนั้นโดยเร็ว และแจ้งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ/
หน่วยงาน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแก้ไข
[3] ในกรณี ที่ เกรงว่ า เหตุ ที่ เกิ ด จะเป็ น อั น ตรายต่ อ งาน/หน่ ว ยงาน ภายในตึ ก ที่ ตั้ งของ
คอมพิวเตอร์ที่พบการขัดข้องให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนัน้ ออกให้หมด
[4] ปิดระบบไฟฟ้าที่เข้าเครื่องทั้งหมด
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[5] ขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
[6] ให้เจ้าหน้าที่สานักคอมพิวเตอร์แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ทราบโดยเร็วที่สุด

6. แผนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลับสู่สภาพปกติ
การกู้ คืนระบบคอมพิว เตอร์แม่ข่ายและอุป กรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ โดยปกติ
จะต้ อ งอยู่ ใ นสภาพพร้ อ มให้ บ ริ ก ารได้ ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง หากไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร จะต้ อ ง
ดาเนินการกู้คืนระบบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลกลับสู่สภาวะปกติ เมื่อระบบเสียหาย หรือหยุดทางาน ดังนี้
(1) จัดหาอุปกรณ์ชิน้ ส่วนใหม่เพื่อทดแทน
(2) เปลี่ยนอุปกรณ์ชิน้ ส่วนที่เสียหาย
(3) ซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง
(4) สารองอุปกรณ์ทดแทนหรือยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นมาใช้ทดแทน
(5) นาข้อมูลที่ได้ทาการสารองไว้ (Backup) กลับมาใช้ (Restore) เพื่อกู้ระบบให้กลับมาภายใน
๔๘ ชั่วโมง
(6) ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบงานและฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง
จากการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ พบว่ า ความเสี่ ย งที่ อ าจเป็ น อั น ตราย (Disaster) ต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบหลักในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถแยกเป็นภัยต่าง ๆ
ได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. ภัยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human Error)
2. ภัยที่เกิด Software
3. ภัยจากไฟไหม้ หรือระบบไฟฟ้า
4. ภัยจากน้าท่วม (อุทกภัย)

1. ภัยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human Error)
ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware และSoftware ซึ่งอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหายใช้
งานไม่ได้เกิดการชะงักงันหรือหยุดทางานและส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Hardware และ
Software เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า น Human Error ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ท าให้ เจ้ าหน้ า ที่ มี
ความรู้ค วามเข้าใจการใช้และบริห ารจั ดการเครื่องมื อ อุป กรณ์ ท างด้ านสารสนเทศทั้ ง
ทางด้ าน Hardware และ Software ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น ท าให้ ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
Human Error ลดน้อยลง
(2) นาเสนอนโยบายและข้อ ปฏิ บัติ ในการรัก ษาความมั่ นคงปลอดภั ย ด้ านสารสนเทศ เพื่ อ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
(3) จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ทั่ ว ไปและการเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ภัยที่เกิดจาก Software
เป็นภัยที่สร้างความเสีย หายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm) ม้าโทรจัน
(Trojan Horse) และข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) ซึ่ง Software ประเภทนี้อาจรบกวนการทางานและ
ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงขั้นทาให้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้งานไม่ได้
มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยจาก Software ดังนี้
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(1) ติด ตั้ง Firewall ที่เครื่อ งคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายท าหน้าที่ ในการก าหนดสิ ท ธิก ารเข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
(2) ติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสที่เครื่องแม่ข่ายให้บริการ (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client)
ซึ่งทาหน้าที่ เป็นซอฟต์แวร์ Antivirus ดัก จับ ไวรัสที่ เข้ามาในระบบเครือข่ายและสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีไวรัสชนิดใดเข้ามาทาความเสียหายกับระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(3) แจ้งข้อมูลเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินทราเน็ตที่ http://www.it.mju.ac.th
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ รวมทั้ งแนะน าวิ ธี ก ารป้ อ งกั น และการก าจั ด ภั ย ที่ จ ะเกิ ด จาก
Software ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
เบือ้ งต้นได้

3. ภัยจากไฟไหม้หรือระบบไฟฟ้า
จัดเป็นภัยร้ายแรงที่ทาความเสียหายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ให้ความสาคัญ และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดภัยลักษณะดังกล่าวขึ้น มี
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยจากไฟไหม้หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง ดังนี้
(1) ติดตั้งอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องแม่
ข่าย (Server) ในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการสารวจตรวจสอบระยะเวลาการ
สารองไฟ กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสามารถให้บริการ
ได้ในระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บและสารองข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย
(2) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันกรณีที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือมีควันไฟเกิดขึ้น
ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนที่หน่วยรักษา
ความปลอดภัยเพื่อทราบและรีบเข้ามาระงับเหตุฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีซึ่งมีการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
(3) ติด ตั้งอุป กรณ์ ดั บ เพลิ งชนิ ดก๊ าซที่ ห้ องควบคุม ระบบคอมพิ วเตอร์เพื่ อไว้ใช้ในกรณี เหตุ
ฉุ ก เฉิ น (ไฟไหม้ ) โดยมี ก ารตรวจสอบความพร้อมของอุ ป กรณ์ และทดลองใช้งานโดย
สม่าเสมอ
4. ภัยจากน้าท่วม (อุทกภัย)
เนื่องจากห้องควบคุมระบบเครือข่ายอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความ
เสีย หายจากน้าท่วมจัด เป็นภัย ร้ายแรงที่ท าความเสีย หายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสาคัญและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ภัยในลักษณะดังกล่าว
เกิดขึ้น
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มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยจากน้าท่วม (อุทกภัย) ดังนี้
(1) เฝ้าระวั งภัย อันเกิ ด จากน้าท่วมโดยติดตามจากพยากรณ์ อากาศของกรมอุตุนิย มวิท ยา
ตลอดเวลา
(2) เมื่อเกิ ด น้ าขังหรือ มีก ารรั่วซึม จากน้า และมีแนวโน้ม ว่าน้าท่วมขังเพิ่ มขึ้นเรื่อย ๆ มาถึ ง
บริเวณหน้าอาคาร ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและอุปกรณ์เครื่องแม่ขา่ ยทั้งหมด
(3) ถอดเทป Back up ข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
(4) ด าเนินการตัด ระบบน้าและไฟฟ้าในห้องควบคุ ม ปิดเบลคเกอร์เครื่องปรับ อากาศ เพื่ อ
ป้องกันเครื่องควบคุมเสียหายและป้องกันภัยจากไฟฟ้า
(5) เจ้าหน้าที่ช่วยกั นเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่ายไว้ในชั้น ที่
สูงขึน้ ไป
(6) กรณีน้าลดลงเรียบร้อยแล้วให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าในห้องควบคุมเครือข่ายว่า
สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่และเตรียมความพร้อมห้องควบคุมระบบเครือข่ายสาหรับ
ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและอุปกรณ์เครือข่าย
(7) เมื่อระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเคลื่อนย้าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่แม่ข่าย มาติดตัง้ ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายชัน้ 1
(8) ทาการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน
ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแต่ ล ะเครื่ อ งว่ า สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ต ามปกติ ห รื อ ไม่
ตรวจสอบระบบ Network ว่าสามารถเชื่อมต่อและให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ได้หรือไม่
(9) เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสามารถให้บ ริก าร
ข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ
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