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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
..............................................................
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 จึ งออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู ร ณ์ เรื่ อ ง นโยบายการรั ก ษาความปลอดภั ย ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน นับตัง้ แต่วันประกาศฉบับนี้ เป็นต้น
ไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สานัก สถาบัน ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยหรือจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่มหาวิทยาลัย
อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อการเข้าถึงเข้าใช้สารสนเทศและทรัพย์สินสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
“สินทรัพย์” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เครือข่ายย่อย และระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นหรือจัดหาเพื่อใช้ในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน
โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่งซึ่งทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ห้อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย” หมายความว่า สถานที่ ติด ตั้ง อุป กรณ์แ ม่ข่ ายหรื ออุ ปกรณ์
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า ความสามารถในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่ได้รับการอนุญาต จากการกาหนดสิทธิหรือได้รับมอบอานาจในการเข้าถึงระบบ ใน
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การอ่าน สร้าง สาเนา และแก้ไขสารสนเทศ ทั้งโดยการเข้าถึงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
ทางกายภาพ
“ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ” หมายความว่ า การรั ก ษาไว ซึ่ ง ความลั บ
(confidentiality) ความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง (integrity) และความพร อมใช้ (availability) ของ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย รวมทั้ง คุณสมบัติอื่น ไดแกความถูกต้องแท้จริง (authenticity)
ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability)
“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพ
ใช้ ง านการให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด
การฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจ
รู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
“สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายความว่า
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กร
ถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
“เครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์การเข้าใช้งานเพื่อการบริหารงาน การบริการ
วิชาการการศึกษาและงานวิจัยที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย
“ผู้ดูแลเครื อข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานให้ดูแลบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้พร้อมสาหรับการ
ใช้งานของมหาวิทยาลัย
“ผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
เพื่อทาการป้อนข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
“เครือข่ายย่อย” หมายความว่า อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยง
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงโปรแกรมและข้อมูล
ต่าง ๆ
“ผู้ดู แลระบบเครื อข่ า ยย่ อย” หมายความว่า บุคลากรหรือลู กจ้างได้ รับมอบหมายจาก
หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน เพื่ อปฏิบั ติ ง านให้ ระบบเครื อข่ า ยของหน่ว ยงานพร้อ มส าหรั บ การใช้ งานของ
มหาวิทยาลัย
“ผู้ ใ ช้บริ การเครื อข่ า ย” หมายความว่า บุคคล หน่ว ยงานที่ต่อเชื่อมและรับบริการจาก
เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
“ผู้บริหารระดับสูงสุด ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Chief
Executive Officer : CEO)
“ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง” หมายความว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหาร
ระดับสูงสุดให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ให้มี
หน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
“คณะกรรมการนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่ในการ
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กาหนด ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
“ผู้ตรวจสอบจากภายนอก” หมายความว่า เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
“บทลงโทษ” หมายความว่า บทลงโทษที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดหรือบทลงโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศนี้ มี 2 ส่วน ดังนี้
4.1 นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย
ครอบคลุม ตามข้อ 5
4.2 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่าง
น้อยครอบคลุม ตามข้อ 6-14
ข้อ 5 นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี 2 ส่วน
ดังนี้
5.1 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบาย
5.1.1 ผู้บริหาร บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการ
จั ด ท าข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
5.1.2 จัดทาข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคง โดยอ้างอิง
รายละเอียดแนวปฏิบัติจากเอกสารแนบท้ายประกาศ และประกาศให้ผู้ใช้งานทราบรวมทั้งสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
5.1.3 กาหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน
5.1.4 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของนโยบาย
5.2.1 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ มีนโยบายที่จะให้ บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่
ไม่พึงเปิดเผย
5.2.2 มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ มีนโยบายในการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภทและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหมวดหมู่มีระบบสารองระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมี
แผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
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5.2.3 ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ มี น โยบายในการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงกาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2.4 การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ร ะบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดทาคู่มือ จัดฝึกอบรม และเผยแพร่
การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ข้อ 6 มีข้อกาหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control)
อย่างน้อย ดังนี้
6.1 ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อคานึงถึงการใช้
งานและความมั่ น คงปลอดภั ย โดยการก าหนดขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง านในระบบ (user
registration) การตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ การทบทวนสิทธิ
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้งาน
6.2 ก าหนดกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ถึ ง ต้ อ งก าหนดตามนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจของหน่วยงาน
6.3 ก าหนดประเภทของข้ อ มู ล ล าดั บ ความส าคั ญ หรื อ ล าดั บ ชั้ น ความลั บ
ของข้อมูล รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง
ข้อ 7. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพื่อควบคุม
การเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ ว และผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการสร้าง
ความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย ดังนี้
7.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึง
ภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึง
กาหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
7.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติ
ส าหรั บ การลงทะเบี ย นผู้ ใช้ งานเมื่ อมีการอนุญาตให้ เข้ าถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจาก
ทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
7.3 การบริ ห ารจั ดการสิ ท ธิข องผู้ ใ ช้ งาน (User Management) ต้อ งจัด ให้ มี ก าร
ควบคุมและจากัดสิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ล ะชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
7.4 การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management)
ต้องจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
7.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights) ต้อง
จัดให้มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ 8. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูลสารสนเทศและ
การลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
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8.1 การใช้งานรหัสผ่าน (Password Usage) กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ใช้งาน
ในการกาหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
8.2 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ กาหนดแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
8.3 การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk
and Clear Screen Policy) ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ อันได้แก่ เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล
คอมพิว เตอร์ ห รื อสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องกาหนดให้
ผู้ใช้งานออกจากระบบ
8.4 ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
ข้อ 9. ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) เพื่อป้ องกันการเข้าถึ ง
บริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
9.1 การใช้บริการเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
9.2 การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ อ ยู่ ภ ายนอกหน่ ว ยงาน (User
Authentication for External Connections) ต้องกาหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาต
ให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
9.3 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks) ต้อง
มีวิธีการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน
9.4 การป้ อ งกั น พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต่ ง ระบบ (Remote
Diagnostic and Configuration Port Protection) ต้ อ งควบคุ ม การเข้ า ถึ ง พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส า หรั บ
ตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
9.5 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องทาการแบ่งแยก
เครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
9.6 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) ต้อง
ควบคุมการเข้ ถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้สอดคล้ องกับแนว
ปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
9.7 การควบคุมการจัดเส้ น ทางบนเครือข่าย (Network Routing Control) ต้อง
ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียน
ของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตาม
ภารกิจ
ข้อ 10. ควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
10.1 ก าหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เ พื่ อ การเข้ า ใช้ ง านที่ มั่ น คงปลอดภั ย การเข้ า ถึ ง
ระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
1 0 . 2 ร ะ บุ แ ล ะ ยื น ยั น ตั ว ต น ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น ( User Identification and
Authentication) ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และ
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เลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่
ระบุถึง
10.3 การบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ า น (Password Management System) ต้ อ ง
จัดทาหรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการ
ทางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
10.4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ต้องจากัด
และควบคุ ม การใช้ งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื่ อ ป้ อ งกั น การละเมิด หรื อ หลี ก เลี่ ย ง
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว
10.5 เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบ
สารสนเทศนั้น (Session Time-out)
10.6 การจ ากั ด ระยะเวลาการเชื่ อ มต่ อ ระบบสารสนเทศ (Limitation of
Connection Time) ต้องจ ากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้ มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สาหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง
ข้ อ 11. ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ หรื อ แอพพลิ เ คชั่ น และสารสนเทศ
(Application and Information Access Control) โดยต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
11.1 การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้อง
จากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการ
เข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน (Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ โดย
ให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
11.2 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อหน่วยงาน
ต้องได้รับการแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มี
การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานจากภายนอก
หน่วยงาน
11.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกาหนด
แนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ ปกป้ อ งสารสนเทศจากความเสี่ ย งของการใช้ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
11.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน ต้องกาหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน
ข้อ 12. จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและจั ดทาแผนเตรี ย มความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
12.1 ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดทาระบบส ารองที่เหมาะสมให้ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
12.2 ต้ อ งจั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
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12.3 ต้องมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งทาหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12.4 ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง
และแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
12.5 ปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดทาระบบสารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 13. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
13.1 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิด
ขึ้น กับ ระบบสารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) เป็นประจาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
13.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง จะต้องดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน (Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภายนอก (External Auditor) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ข้อ 14. ต้องกาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ
เกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย
หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Office : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง
ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น ดังนี้
14.1 ระดับนโยบาย
14.1.1 ให้ ผู้ บริห ารระดับสู ง สุด (CEO) เป็นผู้ รับผิ ดชอบในการกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่
กากับ ดูแล รั บผิ ดชอบต่อความเสี่ ยง ความเสี ยหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความ
บกพร่ อง ละเลย หรื อฝ่ าฝื น การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานด้ า นสารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
14.1.2 ผู้บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสูง (CIO) ทาหน้าที่ติดตาม
กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติงาน กากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติ และดาเนินการตามประกาศ ฉบับนี้
14.2 ระดับปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ ให้ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม การ
ปฏิบัติงานตามแผน การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบระบบความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
14.2.1 ควบคุมการเข้า - ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ตาม
การกาหนดสิทธิการเข้าถึง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
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14.2.2 ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย
(Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยให้ส ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง
14.2.3 การติดตั้ง รื้อถอน ตรวจสอบการเชื่อมโยงการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายทางระบบ LAN, Internet, Intranet ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย
14.2.4 ดูแลรักษาการทางานระบบดับเพลิงของห้ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถทางานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟไหม้
14.2.5 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเชื่อมโยงเครือข่ายของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
14.2.6 เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ การเข้าใช้งานและการ
เข้าถึงระบบการทางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายตามสิทธิการเข้าถึงระบบ
14.2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้าระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และรายงานสภาพปัญหา ให้แก่ผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงทราบ
14.2.8 ตรวจสอบ ป้องกันการถูกเจาะระบบ จากบุคคลภายนอก
(Firewall) และโปรแกรมปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของ
ระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่ายทั้งหมดที่ให้บริการให้ส ามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด 24
ชั่วโมง
14.2.9 ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) ของระบบ
การเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตลอด 24 ชั่วโมง
14.2.10 ก าหนดและแก้ ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงค่ า คอนฟิ ก ระบบ
(Configuration) ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
14.2.11 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคง ปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
14.2.12 แก้ไขปัญหา อุปสรรค จากสถานการณ์ความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกิดจากการถูกเจาะระบบ และการถูกทาลาย
จากภัยคุกคาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
14.2.13 สารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery)
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
14.2.14 บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access
Management) ระบบสารสนเทศแต่ ล ะระบบของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
14.2.15 รายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือข่ายและ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
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ข้อ 15. ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ พร้อมกับมีอานาจออกคาสั่ง
และในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคาวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ
เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
1. การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
1.1 แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินหรือทะเบียนทรัพย์สิน
มีการระบุหมายเลขทรั พย์สินตามที่กองพัสดุกลางเป็นผู้ กาหนด และกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการ
ลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง าน (user registration) โดยจั ด ท าแบบฟอร์ ม ขอใช้ ร ะบบงานสารสนเทศ เพื่ อ
ตรวจสอบสิทธิ มอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งทบทวน
สิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน (review of user access rights) โดยมีกระบวนการ
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยน
ตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
1.2 กาหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจ
๑.2.1 การกาหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ต้องกาหนดสิทธิ์ที่สามารถใช้
งานในขอบเขตดังนี้
(1) อ่านอย่างเดียว
(2) สร้างข้อมูล
(3) ลบข้อมูล
(4) แก้ไขข้อมูล
(5) อนุมัติ
(6) ไม่มีสิทธิ
1.2.2 กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้
1.2.3 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1.3 มีขั้นตอนในการเก็บปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโดยจัดแบ่งประเภท ความสาคัญ ลาดับ
ชั้นความลับ และการเข้าถึงข้อมูล มีการจัดแบ่งดังนี้
1.3.1 จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
(1) ข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารจัดการ
(2) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
(3) ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย
1.3.2 จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น 3 ระดับ คือ
(1) ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
(2) ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
(3) ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญน้อย
1.3.3 จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูล
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(1) ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
(2) ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(3) ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย
(4) ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
1.3.4 จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
(1) ระดับ ชั้นส าหรับผู้ บริห าร เข้าถึงข้อมูลด้านการบริห ารจัดการ/ควบคุม/
กาหนดนโยบาย และมาตรฐานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(2) ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย เข้าถึงข้อมูลด้านการ
ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภททั้ ง การเข้ า ถึ ง โดยตรงและเข้ า ถึ ง ผ่ า นระบบงาน ภายใต้
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ระดั บ ชั้ น ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เข้ า ถึ ง ชั้ น ข้ อ มู ล ระดั บ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และรายงานข้อมูล ภายใต้มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป เข้าถึงชั้นข้อมูลระดับการอ่านข้อมูลและใช้
ข้อมูลภายใต้มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3.5 การกาหนดเวลาที่ได้เข้าถึง
(1) การใช้งานระบบสามารถเข้าใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน
(2) กาหนดให้ระบบสารสนเทศ มีการยุติการใช้งานโดยการออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานหรือพักหน้าจอในช่วงระยะเวลา 10 นาที เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.3.6 การกาหนดจานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง
(1) ผ่านระบบยืนยันตัวตนบนโปรแกรมบราวเซอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.4 ข้ อ ก าหนดการใช้ ง านตามภารกิ จ เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง สารสนเทศ ( Business
Requirements for Access Control) โดยแบ่งการจัดทาข้อปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ
1.4.1 มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยให้กาหนดแนวทางการควบคุมการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
1.4.2 แนวทางการควบคุมการเข้าถึง โดยมีการแบ่งระดับชั้นและสิทธิการเข้าถึงดังนี้
(1) ระดับผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภททั้ง
การเข้าถึงโดยตรงและเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมไปถึงวิธีการทาลายข้อมูล
(2) ระดับ เจ้าของข้อมูล มีห น้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของสิ ทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) ระดับผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุง
ข้อมูลและรายงานข้อมูลตามต้องการของมหาวิทยาลัย
(4) ระดั บ ชั้ น ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไป มี สิ ท ธิ ใ นการใช้ ข้ อ มู ล ตามสิ ท ธิ ที่
มหาวิทยาลัยมอบให้เท่านั้น
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(5) มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดการใช้ ง านตามภารกิ จ และ
ข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย
(6) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ
(7) มี ร ายงานปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะการใช้ ง านระบบสารสนเทศต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(8) ทบทวนและปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน

2. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
2.1 มี ก ารก าหนดหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเกี่ย วกับ การสร้ างความตระหนั ก เรื่อ งความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training)
2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึง
กาหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
2.3 กาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ครอบคลุมใน
เรื่องต่อไปนี้
2.3.1 จัดทาแบบฟอร์มขอใช้ระบบงานสารสนเทศ และให้ผู้ใช้ งานกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบสิทธิและดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2.3.2 มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซ้าซ้อนกัน โดยกาหนดเป็น
ชื่อภาษาอังกฤษ และตัวเลข หากซ้ากันให้เพิ่มตัวอักษรหรือตัวเลขจนกว่าจะไม่ซ้ากับซื่อผู้อื่น
2.3.3 มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรือความต้องการทางการศึกษา
2.3.4 จัดทาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลง
นามรับทราบด้วย
2.3.5 มีการทาบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
2.3.6 มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และได้รับการพิจารณา
อนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
2.3.7 มีหลักเกณฑ์ในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและ
การตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งาน เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
เป็นต้น
2.4 การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) โดยกาหนดรายละเอียดที่
เกี่ยวกับการควบคุมและจากัดสิทธิเพื่อให้ สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
2.4.1 กาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และตามความจาเป็นในการใช้งาน
2.4.2 การมอบหมายสิ ท ธิ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศ
2.4.3 ทาการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
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2.5 มีการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) โดย
จัดทากระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ดังนี้
2.5.1 มีขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(1) กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข เข้าด้วยกัน
(2) ไม่กาหนดรหัสผ่านในส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคล
ในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตน หรือวัน เดือน ปีเกิด หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือจาก
คาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
2.5.2 การตั้งรหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
2.5.3 ส่งมอบรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย โดย
หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการจัดส่งรหัสผ่าน
2.5.4 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว และต้องตั้ง
รหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย ยากแก่การคาดเดา
2.5.5 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้าม
ใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)
2.5.6 ต้องมีการลงนามการรับรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของตน
2.5.7 การเปลี่ย นรหัส ผ่านต้องตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหั ส ผ่านปัจจุบันให้
ถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
2.5.8 ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมี การกาหนดระยะเวลาการใช้งานและ
ระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่ง และมีการกาหนดสิทธิพิเศษที่
ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง และต้องกาหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
2.6 การทบทวนสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ของผู้ ใ ช้ ง าน (Review of User Access Rights) ต้ อ งมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของผู้ใช้งาน

3. การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
3.1 มีการกาหนดวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password User) สาหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้
สามารถกาหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
3.1.1 เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก
3.1.2 ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
3.1.3 การกาหนดรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมี
การผสมกันระหว่างตัวอักษร และตัวเลข เข้าด้วยกัน
3.1.4 ไม่กาหนดรหัส ผ่านส่ว นบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
3.1.5 ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
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3.1.6 ไม่ตั้งรหัสผ่านเป็นวันเกิด ปีที่เกิด ซึ่งง่ายต่อการคาดเดา
3.1.7 ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3.1.8 เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
3.1.9 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น หรือเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
3.1.10 ต้ อ งไม่ ก าหนดให้ มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ ช่ ว ยจ ารหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คล ( Save
Password) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
3.1.11 กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งบอกรหั ส ผ่ า นแก่ ผู้ อื่ น เนื่ อ งจากงาน หลั ง จาก
ดาเนินการเรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
3.1.12 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ 180 วัน หรือทุกครั้งที่ได้รับ
การแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านจากผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.1.13 หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
3.1.14 หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
3.1.15 ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป
3.2 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ ให้กาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล ดังนี้
3.2.1 มีบัญชีควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.2.2 อุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานจะต้องนามาเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน
การสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.2.3 สร้างความตระหนักให้เกิดความเข้าใจในมาตรการป้องกัน
3.2.4 ต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
3.2.5 ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาที
และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
3.2.6 ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้อง
ปล่อยทิ้ง โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
3.3 การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy) ต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่ง
ไม่มีสิทธิ และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อไม่มีการใช้งาน ดังนี้
3.3.1 มีมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์กร และควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อย
ทรัพย์สินสารสนเทศที่สาคัญให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ดังนี้ คือ
(1) พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย
เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น
(2) มีระบบป้องกันการบุกรุกที่ติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่หรือบริเวณที่มี
ความสาคัญ
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(3) ดาเนินการทดสอบระบบป้องกันการบุกรุกทางกายภาพเพื่อตรวจสอบว่ายัง
ใช้งานได้ตามปกติ
(4) ให้มีการบันทึกวันและเวลาเข้า -ออก พื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญของ
ผู้ที่มาเยือน
(5) ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญเว้นแต่ได้รับ
การอนุญาต
(6) จัดเก็บบันทึกการเข้า-ออก สาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
(7) ผู้มาเยือนต้องติดบัตรให้เห็นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่บริเวณพื้นที่ใช้งาน
ระบบ
(8) ลงทะเบี ย นและตรวจนั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ส่ ง มอบโดยผู้ ขายหรื อ ผู้ ใ ห้ บริ ก าร
ภายนอกให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(9) จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่
ในห้องที่มีความสาคัญให้น้อยที่สุด
3.3.2 การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
(2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ
(3) วัฒนธรรมองค์กร
3.3.3 มีการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลไกการพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสมก่อน
เข้าใช้งาน
3.3.4 มีการกาหนดขอบเขตของการป้องกัน ดังนี้
(1) ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของหน่วยงาน
(2) ลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อจาเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
(3) จัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(4) ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
(5) ป้องกันเครื่องโทรสาร เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
(6) ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
(7) ป้ องกัน ไม่ให้ ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ กล้อง
ดิจิทัล เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น
(8) นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
3.3.5 กาหนดมาตรการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
อุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง มีข้อปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องทาลายข้อมูล ส าคัญภายในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรือสื่ อที่ใช้ส าหรับ
บันทึกข้อมูลก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
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(2) สื่ อบั น ทึกข้อมู ล ที่เป็ นประเภทจานแม่เหล็ กให้ ท าการ Format อุปกรณ์
ดัง กล่ า ว โดยไม่ ส ามารถเรี ย กคื น กลั บ มาได้ ตามมาตรฐาน DOD 5220.00 M หรื อ วิ ธีบ ดขยี้ ต าม
มาตรฐาน ISO/IEC 27002 : 2005
(3) สื่อบันทึกข้อมูลประเภท Optical Disk ทาลาย โดยวิธีบดขยี้ การหัก หรือ
เจาะรูโดยไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27002 : 2005
(4) สื่ อบั น ทึกข้อมูล ขนาดเล็ กแบบพกพา (Flash Drive) ให้ ทาการ Format
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ตามมาตรฐาน DOD 5220.00 M
(5) มีกระบวนการในการลบหรือเขียนข้อมูล ทับบนข้อมูลที่มีความส าคัญใน
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อเพื่อป้องกันไม่ให้มี
การเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้ตามมาตรฐาน NSA
3.4 ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลั บ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 ตามแนวปฏิบัติข้อ 5(3)

4. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
4.1 การใช้บริการเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่
เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
4.1.1 กาหนดระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่าย หรือ
บริการที่อนุญาตให้มีการใช้งานได้
4.1.2 ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าถึงเท่านั้น
4.1.3 การใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.1.4 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายจะต้องมีการลงทะเบียนตาม ใช้งานชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านและสิทธ์ตามแนวปฏิบัติการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
4.2 การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน (User Authentication for
External Connections) จะต้ อ งมี ข้ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ กระบวนการให้ มี ก ารยื น ยั น ตั ว บุ ค คลก่ อ นที่ จ ะ
อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภ ายนอกหน่ว ยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานได้ ดังนี้
4.2.1 ผู้ ใ ช้ ง านที่ จ ะเข้ า ใช้ ง านระบบ ต้ อ งขออนุ ญ าตและต้ อ งแสดงตั ว ตน
(Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ซึ่งได้จากการลงทะเบียน
ผ่านเจ้าหน้าที่
4.2.2 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ต้องใช้เอกสารบัตรประชาชนหรือ
เอกสารอื่นที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้เท่านั้น และต้องมีกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้งาน
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4.2.3 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะ
อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ถึ ง ระบบ โดยผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งกรอกรหั ส ผ่ า น( password ) เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว บุ ค คล
(authentication) ว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง
4.3 การนาอุปกรณ์มาใช้บนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต้องระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
(Equipment Identification in Networks) ได้ โดยสามารถใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการ
ยืนยันการเข้าถึงดังนี้
4.3.1 การระบุอุปกรณ์และการจัดเก็บข้อมูล
(1) ใช้ ห มายเลข IP Address ในการระบุ อุ ป กรณ์ โดยก าหนดเป็ น ช่ ว งของ
หมายเลข IP แยกตามประเภทของอุปกรณ์
(2) จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์บนเครือข่ายโดยระบุชนิดของอุปกรณ์การใช้งาน และ
เก็บบันทึกในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารแล้วนาไปเก็บไว้ในตู้นิรภัย
4.3.2 มีการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์ ดังนี้
(1) กาหนดบัญชีผู้ใช้และสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์บนอุปกรณ์เครือข่าย
(2) ให้ใช้โปรแกรมประเภท terminal ในการเข้าถึงอุปกรณ์
(3) ตั้งค่าความเร็วของการเข้าถึงตามคุณลักษณะของอุปกรณ์นั้น (สามารถดูได้
จากคู่มือของอุปกรณ์)
(4) เมื่อเข้าสู่อุปกรณ์แล้วระบบจะให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
(5) เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องระบบจะยอมให้ใช้งานอุปกรณ์ตาม
สิทธิ์ที่ได้กาหนดไว้
(6) เมื่อ กรอกชื่ อผู้ ใช้แ ละรหั ส ผ่ า นที่ ไม่ ถูก ต้องระบบจะไม่ย อมให้ เ ข้า ใช้ งาน
อุปกรณ์
(7) ระบบจะให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่เกิน 3 ครั้ง มิฉะนั้นระบบจะล็อค
การเข้าใช้งานอุปกรณ์ เป็นเวลา 30 นาที
4.3.3 ควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม
4.3.4 จากัดผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
4.4 การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่ง
ระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
4.4.1 การปรั บ เปลี่ ยนหรือควบคุมการเข้ าถึงพอร์ตต้องทาหนังสื อขออนุญาตจาก
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นลายลักษณ์อักษร
4.4.2 บันทึกและควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
สาหรับการเข้าถึงทางกายภาพและการเข้าถึงทางเครือข่าย
4.4.3 ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่ง
ระบบให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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4.5 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องทาการแบ่งแยกเครือข่าย
สาหรับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายสาหรับผู้ใช้งานภายใน และเครือข่าย
สาหรับผู้ใช้งานภายนอกและมีการแบ่งแยกเครือข่ายตามแต่ละหน่วยงานและการใช้งาน (VLAN)
4.6 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) ต้องควบคุม
การเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
ควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
4.6.1 มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นประจาเพื่อตรวจหาการเชื่อมต่อที่
ไม่ได้รับอนุญาต
4.6.2 จากัดสิทธิ ความสามารถของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย และกลั่นกรอง
ข้อมูลที่รับ-ส่ง โดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
4.6.3 ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย ต้องกระทาผ่านไฟร์
วอลล์ โดยกาหนดให้ไฟร์วอลล์ อนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อจากภายในออกไปยังปลายทางภายนอกได้
เท่านั้น
4.6.4 มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่าย และระดับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จากผู้ไม่หวังดีด้วยระบบตรวจจับผู้บุกรุก (IDS/IPS) และตรวจทาน
4.6.5 ควบคุมไม่ให้มกี ารเปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.7 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control) ต้องควบคุม
การจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของ
ข้อมูล หรือสารสนเทศสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติการควบคุ มการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตาม
ภารกิจ ดังนี้
4.7.1 ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
4.7.2 กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพื่อแยกเครือข่ายย่อย
4.7.3 กาหนดมาตรการการบังคับใช้เส้นทางเครือข่าย สามารถเชื่อมเครือข่ายปลาย
ทางผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ หรือจากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย
4.8 การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก จะต้องสอดคล้องตามแนวปฏิบัติการ
ควบคุมการเข้าถึงดังนี้
4.8.1 การเข้ า สู่ ร ะบบจากระยะไกล (Remote Access) สู่ ร ะบบสารสนเทศและ
เครือข่ายของหน่วยงาน ต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการ
เข้าสู่ระบบภายใน
4.8.2 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) สู่ระบบเครือข่ายขององค์กร
ต้องควบคุมบุ คคลที่จ ะเข้าสู่ร ะบบขององค์กรจากระยะไกลโดยกาหนดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
4.8.3 วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือระบบข้อมูลจากระยะไกลต้อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนนามาใช้และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
กรมในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
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4.8.4 การให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับองค์กรอย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมั ติจากผู้มีอานาจอย่าง
เป็นทางการ
4.8.5 มีการควบคุม Port ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
4.8.6 การอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ช้เ ข้ า สู่ ร ะบบข้ อ มู ล จากระยะไกลต้ องอยู่ บ นพื้น ฐานของ
ความจาเป็นเท่านั้น และไม่ควรเปิดพอร์ตทิ้งไว้โดยไม่จาเป็น ช่องทางดังกล่าวให้ตัดการเชื่อมต่อเมื่อ
ไม่ได้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้เมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น

5. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมช่ ว ยบริ ห ารจั ด การ
(Domain Controller) เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของหน่วยงานและกาหนดชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
5.2 การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.2.1 ต้องจัดไม่ให้ระบบแสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบ
ก่อนที่การเข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
5.2.2 ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายาม
คาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
5.2.3 จากัดระยะเวลาสาหรับใช้ในการป้อนรหัสผ่าน
5.2.4 จ ากั ด การเชื่ อ มต่ อ โดยตรงสู่ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารผ่ า นทาง Command Line
เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบได้
5.3 ระบบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) ต้อง
กาหนดให้ผู้เข้าใช้งานระบบ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.3.1 ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
5.3.2 หากอนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ร่วมกัน
ต้องขึ้นอยู่กับความจาเป็นทางด้านการศึกษาและงานที่ต้องทา
5.3.3 สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม
5.4 การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) มีระบบบริหาร
จัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่ง
เอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.4.1 มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5.4.2 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองในครั้งแรกที่มีการเข้าสู่ระบบ
5.5 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ให้จากัดและควบคุม
การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เนื่องจากการใช้งาน
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โปรแกรมอรรถประโยชน์บางชนิดสามารถทาให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบได้ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนด
ไว้หรือที่มีอยู่แล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
5.5.1 จากัดสิทธิการเข้าถึง และกาหนดสิทธิ อย่างรัดกุมในการอนุญาตให้ใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์ และควบคุมไม่ให้ใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์
5.5.2 กาหนดให้อนุญาตใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
5.5.3 จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
5.5.4 มีการเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
5.5.5 กาหนดให้มีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
5.6 เมื่อ ไม่มี การใช้งานระบบสารสนเทศในระยะเวลาที่ก าหนดให้ ยุ ติการใช้ งานระบบ
สารสนเทศนั้น (Session Time-out) ดังนี้
5.6.1 ให้ระบบสารสนเทศทาการยุติหรือออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้
งานเกินระยะเวลา 15 นาที
5.6.๒ ระบบสารสนเทศใดที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ให้ ระบบยุ ติ ห รื อ ออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานให้สั้นลงเหลือ 10 นาที เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
5.7 การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Limitation of Connection time)
ต้องจากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับระบบสารสนเทศ
หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูงดังนี้
5.7.1 จากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เพื่อให้ระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง โดยให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้นาน
ที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง
5.7.2 การกาหนดช่วงเวลาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากเครื่องปลายทาง จะต้อง
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องปลายทางด้วย

6. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control) โดยต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
6.1 การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้องจากัดหรือ
ควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและผู้สนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศ
และฟังก์ชัน (Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยสอดคล้องตามนโยบาย
ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
6.1.1 กรณีมีการจ้างเหมาพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก (Outsourced
software development) มีมาตรการควบคุม Outsource ดังนี้
(1) การคัดเลือกผู้ให้บริการ
- กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ให้บริการ และคัดเลื อกผู้ ให้ บริการที่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบรัดกุมและเป็นที่น่าเชื่อถือ
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- สั ญ ญาต้ อ งระบุ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ( Data
confidentiality) และขอบเขตงานและเงื่อนไขในการให้บริการ (service level agreement) อย่าง
ชัดเจน
(2) การควบคุมผู้ให้บริการ
- จัดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจาก
ภายนอก
- มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับ Source Code
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
- ให้ ก าหนดเรื่อ งการสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะตรวจสอบด้ า นคุณ ภาพและความ
ถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ทากับผู้ให้
บริการภายนอกนั้น
- ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะทาการ
ติดตั้งก่อนดาเนินการติดตั้ง
- กรณี ผู้ รั บ จ้ า งให้ บ ริ ก ารจากภายนอก ต้ อ งการพั ฒ นาระบบงานหรื อ
ให้บริการจากภายนอก ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทางานของผู้ให้บริการอย่างละเอียดในกรณีที่
เป็นการให้บริการในลักษณะการเปิดพอร์ต remote access และปิดพอร์ต remote access ทันทีที่
การให้บริการเสร็จสิ้น
6.1.2 กรณีบริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งานและผู้สนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ
(1) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User registration)
ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
- จัดทาแบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ และให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มเพื่อ ตรวจสอบสิทธิและดาเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
- มีการระบุชื่อ นามสกุล ของผู้ใช้งาน
- มีการระบุรหัสบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน
- มีการระบุ ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- มีการลงนามของผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้งาน
- มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ
- จัดทาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้อง
ลงนามรับทราบด้วย
- มีการทาบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
- มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออก
จากทะเบียนของผู้ใช้งาน เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
(2) การทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งาน ต้องมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึง
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและ ปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เช่น มีการลาออก เปลี่ยน ตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง

๒๒
(3) การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
- ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ
ข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
- เจ้าของข้อมูล จะต้องทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่างๆที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
- วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการ
เข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User name)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลแต่ละชั้นความลับข้อมูล
- การรั บ ส่ งข้ อมูล ส าคัญผ่ านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้ รับการเข้ารหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ EML Encryption
- ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่บารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือนาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน
6.2 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน ที่มี ผลกระทบและมีความสาคัญสู งต่อหน่วยงาน จะต้อง
ดาเนินการดังนี้
6.2.1 ต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่น ๆ และแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบและระดับความสาคัญต่อหน่วยงาน ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบ
ทะเบียนและวัดผลนักศึกษา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
6.2.2 มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยมีห้องปฏิบัติงาน
เป็นสัดส่วน และกาหนดสิทธิเฉพาะผู้มีสิทธิใช้งานเท่านั้น
6.2.3 มี ก ารควบคุ ม อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ง านจาก
ภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว ด้วยข้อกาหนดที่สามารถตั้งค่าได้บน Firewall
6.2.4 มีการควบคุมในเรื่องของ ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ ระบบดับเพลิงในห้อง
แม่ข่าย รวมถึงระบบควบคุมความชื้น หรือ ระบบต่าง ๆ ภายในห้องแม่ข่าย
6.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบการสื่ อสาร ต้องกาหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพื่อปกป้อง
สารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.3.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่ องคอมพิว เตอร์ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ ผู้ ใช้งานเป็นทรัพย์สินของ
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น ผู้ ใ ช้ จึ ง ต้ อ งใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ งานของ
มหาวิทยาลัย
(2) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็น
โปรแกรมที่มหาวิทยาลัย ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ
เพื่อนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
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(3) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
(4) การเคลื่ อนย้ายหรือส่ งเครื่ องคอมพิว เตอร์ ส่ ว นบุ คคลตรวจซ่อมจะต้อ ง
ดาเนินการโดยพนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่ วยงาน หรือ
ผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
(5) ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดย
โปรแกรมป้องกันไวรัส
(6) ผู้ ใช้ มีห น้าที่แ ละรับผิ ด ชอบต่อการดูแลรัก ษาความปลอดภั ยของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์
(7) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งาน
ประจาวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง
(8) ท าการล็ อ คหน้ า จอเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห ลั ง จากที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านเกิ น กว่ า
30 นาที เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์
(9) การนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ต้อง
ยืนยันตัวตนผ่านระบบก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
6.3.2 อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ จะต้องยืนยัน
ตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เมื่อเลิกใช้งาน
ระบบเครือข่ายต้องออกจากระบบการยืนยันตัวตน ทุกครั้ง
(3) ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หากผู้ ดูแลระบบตรวจพบจะ
ระงับสิทธิ์การเข้าใช้งาน
(4) ไม่อนุ ญาตให้ ผู้ ใช้ งานผ่ านอุ ปกรณ์ สื่ อสารกระทาผิ ด พ.ร.บ.ว่าด้ว ยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
6.4.1 บุ ค คลภายนอกที่ ต้ อ งการสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ง านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย จะต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
6.4.2 จัดทาเอกสารแบบฟอร์มสาหรับให้หน่วยงานภายนอกทาการระบุเหตุผลความ
จาเป็นที่ต้องเข้าใช้ระบบสารสนเทศซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) เหตุผลในการขอใช้
(2) ระยะเวลาในการใช้
(3) การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
(4) การตรวจสอบ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
6.4.3 การกาหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
(1) หน่วยงานภายนอกที่ทางานให้กับมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานไม่ว่าจะทางาน
อยู่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ นอกสถานที่ จ าเป็ น ต้ อ งลงนามในสั ญ ญาการไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ
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มหาวิทยาลัย โดยสัญญาต้องจัดทาให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
(2) เจ้าของโครงการซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงาน
ภายนอก ต้องกาหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็นเท่านั้นและให้หน่วยงานภายนอกลงนามใน
สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
(3) สาหรับโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มี
ความสาคัญของมหาวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)
และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
(4) มหาวิทยาลั ยมีสิ ทธิในการตรวจสอบตามสั ญญาการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างทั่วถึงตามสัญญานั้น
(5) กาหนดให้ผู้ให้บริการหน่วยงานภายนอก จัดทาแผนการดาเนินงาน คู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง าน และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ เพื่ อ ควบคุ ม หรื อ
ตรวจสอบ การให้บริการของผู้ให้บริการได้อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้
กาหนดไว้

7. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
7.1 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงาน จะต้องทาการลงทะเบียน
กับ ผู้ ดู แ ลระบบ โดยจะต้องขออนุ ญาตเป็นลายลั กษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ บ ริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
7.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
ต้องกาหนดตาแหน่งการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access point) ให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ระบบ
7.2.1 ทาการเปลี่ ย นค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่าเริ่มต้น
(Default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน
7.2.2 ต้องทาการเปลี่ยนค่าชื่อล็อกอินและรหัสผ่านสาหรับการตั้งค่าการทางานของ
อุปกรณ์ไร้สายและผู้ดูแลระบบ ให้เลือกใช้ชื่อล็อกอินและรหัสผ่ านที่มีความคาดเดาได้ยากเพื่อป้องกัน
ผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
7.2.3 ต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้
เหมาะสมกับ หน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบในการปฏิบัติ งานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้ส าย รวมทั้ง มี
การทบทวนสิ ทธิก ารเข้า ถึงอย่ างสม่าเสมอ ทั้ งนี้ ระบบจะต้องได้รั บอนุ ญาตจากผู้ ดู แลระบบตาม
ความจาเป็นในการใช้งาน
7.2.4 ต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
7.2.5 ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และป้องกันไม่ให้ผู้โจมตี
สามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
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7.2.6 เลือกใช้วิธีการควบคุมชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน
ที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่มี ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password) ตามที่กาหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
7.2.7 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน
7.2.8 ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้
สายอย่างสม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้
สาย และเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติให้รายงานต่อผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงทราบโดยทันที

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพต่อระบบเครือข่าย
8.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย
8.1.1 กาหนด และจัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งาน พื้นที่ควบคุมให้ชัดเจน
และประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกาหนดพื้นที่ แบ่งออกได้เป็น พื้นที่ทางานทั่วไป (General
Working Area) พื้น ที่ทางานของผู้ ดู แลระบบ (System Administrator Area) พื้นที่ติด ตั้งอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment area) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage
Area) และพื้นที่ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Coverage Area) เป็นต้น
8.1.2 กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งาน โดยแบ่งสิทธิในการใช้งาน ดังนี้ ผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย ผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการเครือข่ายหรือบุคคลภายนอก
8.1.3 ตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กาหนดไว้ สามารถควบคุมรักษา
ความปลอดภัยได้ครอบคลุมระบบงาน รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์
ปัจจุบันนั้น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนาเสนอรายงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
8.1.4 มหาวิทยาลัยมีการควบคุมการเข้าออก อาคารสถานที่ โดยมีการจัดการและ
จัดทาเอกสารระบุสิทธิ์ของบุคลากร และบุคคลภายนอก ในการเข้าถึงสถานที่โดยแบ่งแยกได้ ดังนี้
(1) กาหนดสิทธิผู้ใช้ที่มีสิทธิผ่านเข้าออกและลงเวลาที่มีสิทธิในการผ่านเข้าออก
ในแต่ละ “พื้นที่ใช้งานระบบ” อย่างชัดเจน
(2) การเข้าถึงอาคารของหน่วยงานของบุคคลภายนอกหรือผู้ มาติดต่อ ต้อง
ได้รับอนุญาตจาก ผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย และต้องให้มีการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตน
ของบุคคลนั้น ๆ ไม่ว่ าจะเป็นบัตรประชาชน บัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับแบบฟอร์มการเข้าออกพร้อม
กับบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
(3) บุ คคลที่ มาติด ต่อต้อ งติดบั ตรผู้ ติด ต่อ (Visitor) ตรงจุ ดที่ส ามารถเห็ นได้
ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ
(4) เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อจะต้องลงชื่ออนุญาตการเข้าออก
ในแบบฟอร์มการเข้าออกให้ถูกต้อง และจะต้องอยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
(5) บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อต้องคืนแบบฟอร์มการเข้าออกและบั ตรผู้ติดต่อ
(Visitor) กับผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย ก่อนออกจากอาคารผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศ
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ต้องตรวจสอบผู้ติดต่อ และสัมภาระ พร้อมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกให้ถูกต้อง ผู้ใช้จะได้รับสิทธิให้เข้า
ออกสถานที่ทางานได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ ที่ถูกกาหนดเพื่อใช้ในการทางานเท่านั้น
(6) หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ใช้ขอเข้าพื้นที่โดยมิได้ขอสิทธิในการเข้าพื้นที่นั้นไว้
เป็นการล่วงหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็นก่อนที่จะอนุญาต ทั้งนี้
จะต้องแสดงบัตรประจาตัวที่องค์กรออกให้ โดยหน่วยงานเจ้าของพื้ นที่ต้องจดบันทึกบุคคลและการ
เข้าออกไว้เป็นหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
(7) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ น าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน จะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการขอ
อนุ ญ าตใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ แ ละต้ อ งเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาลงนาม
(๘) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายใน
ห้องทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
8.2 การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security)
8.2.1 หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้า
ไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
8.2.2 ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสียหาย
8.2.3 ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
8.2.4 ทาป้ายชื่อสาหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการตัดต่อสัญญาณ
ผิดเส้น
8.2.5 จัดทาผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
8.2.6 ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก
8.2.7 พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติก แทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม สาหรับ
ระบบสารสนเทศที่สาคัญ
8.2.8 ดาเนิ น การสารวจระบบสายสั ญญาณสื่ อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้ง
อุปกรณ์ดักจับสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
8.3 การบารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance)
8.3.1 ให้มีกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนาโดยผู้ผลิต
8.3.2 ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
8.3.3 จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
8.3.4 จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมิน
และปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
8.3.5 ควบคุ ม และสอดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกที่ ม าท า
การบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน
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8.3.6 จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการ
จากภายนอก (ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.4 การนาทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property)
8.4.1 ให้ มี ก ารขออนุ ญ าตก่ อ นน าอุ ป กรณ์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ออกไปใช้ ง านนอก
หน่วยงาน
8.4.2 กาหนดผู้มีอานาจในการเคลื่อนย้ายหรือนาอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน
8.4.3 กาหนดระยะเวลาของการนาอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
8.4.4 เมื่อมีการนาอุปกรณ์ส่งคืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุญาต
และตรวจสอบการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
8.4.5 บันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน เพื่อ
เอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
8.5 การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of Equipment offpremises)
8.5.1 กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์หรือ
ทรัพย์สินของหน่วยงานออกไปใช้งาน
8.5.2 ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
8.5.3 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง
8.6 การทาลายอุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or
Re-use of Equipment)
8.6.1 ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะทาลายอุปกรณ์ดังกล่าว
8.6.2 มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคั ญใน
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
8.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบสารสนเทศ
8.7.1 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มั่นคงปลอดภัย
8.7.2 ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบ
นั้น
8.7.3 ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จัดเก็บหรือเผยแพร่
อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ

9. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
9.1 ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
9.1.1 ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อป้องกัน
ความเสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศนั้น
9.1.2 ให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะ
เป็นผู้ทาหน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
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๙.๑.๓ การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องมีการขออนุมัติให้
ติดตั้งก่อนดาเนินการ
9.1.4 ไม่ควรติดตั้งซอร์สโค้ด คอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการนั้นๆ
9.1.5 กาหนดให้ มี การจั ดเก็บ ซอร์ส โค้ ดและไลบรารี่ ส าหรั บซอฟต์แ วร์ ของระบบ
สารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
9.1.6 กาหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการ
9.1.7 ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งท าการทดสอบด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศอย่างครบถ้วน ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ
9.1.8 ให้มีการจัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม
ขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในกรณีที่จาเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเหล่านั้น ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
9.1.9 ให้มีการระบุความต้องการทางสารสนเทศสาหรับระบบสารสนเทศที่ต้องการ
ปรับปรุง ก่อนที่จะเริ่มต้นทาการพัฒนา
9.2 ให้มีการทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ
9.2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
9.2.2 พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศ
รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีที่หน่วยงานต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการ
ใหม่
9.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
9.3.1 จัดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างจากภายนอก
9.3.2 ให้ ร ะบุ ว่ า ใครจะเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาส าหรั บ ซอร์ ส โค้ ด ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
9.3.3 ให้กาหนดเรื่องการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของ
ซอฟต์แ วร์ ที่จ ะมี การพั ฒ นาโดยผู้ ใ ห้ บ ริก ารภายนอกโดยระบุไ ว้ใ นสั ญญาจ้ างที่ท ากั บผู้ ให้ บริ การ
ภายนอกนั้น
9.3.4 ให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จะทาการติดตั้ง
ก่อนดาเนินการติดตั้ง
9.4 มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
9.4.1 กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีของระบบสารสนเทศเพื่อใช้สาหรับกระบวนการ
บริหารจัดการช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น ให้มีการบันทึกดังต่อไปนี้
(1) ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน
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(2) สถานที่ที่ติดตั้ง
(3) เครื่องที่ติดตั้ง
(4) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
(5) ข้อมูลสาหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟแวร์นั้น ๆ
9.4.2 กาหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สาคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
โดยทันที
9.4.3 กระบวนการบริ ห ารจั ด การช่ อ งโหว่ ข องระบบสารสนเทศ ให้ ผู้ ดู แ ลระบบ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) มีการเฝ้าระวังและติดตาม ประเมินความเสี่ยงสาหรับช่องโหว่ของระบบ
สารสนเทศรวมทั้งการประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
(2) ให้ ก าหนดแหล่ ง ข้อ มูล ข่า วสารเพื่อ ใช้ ในการติ ดตามช่อ งโหว่ ของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
(3) กาหนดให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือ
ทราบเกี่ยวกับช่องโหว่นั้น
9.4.4 ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่ง
ระบบให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
9.5 การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging) มีการ
บันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
9.5.1 ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
9.5.2 ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
9.5.3 ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
9.5.4 ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
9.5.5 ข้อมูลการล็อกอิน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
9.5.6 ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
9.5.7 ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชั่นของระบบ
9.5.8 ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน
9.5.9 ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์
9.5.10 ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
9.5.11 ข้อมูลโพรโตคอลเครือข่ายที่ใช้
9.5.12 ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
9.5.13 ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ

10. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
10.1 การใช้งานทั่วไป
10.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ผู้ใช้งาน นาไปใช้งานเป็นทรัพย์สิน
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ของหน่ ว ยงาน ดังนั้ น ผู้ ใช้งานจึ งต้องใช้งานเครื่องคอมพิว เตอร์อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่องานของ
หน่วยงาน
10.1.2 โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิว เตอร์ของหน่ว ยงาน ต้องเป็น
โปรแกรมที่หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรม
ต่าง ๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่ ว นตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ ผู้ อื่นใช้งานโดยผิ ด
กฎหมาย
10.1.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
10.1.4 การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้รับจ้างในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญา
กับหน่วยงานเท่านั้น
10.1.5 ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดย
โปรแกรมป้องกันไวรัส
10.1.6 ไม่เก็บข้อมูลสาคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
10.1.7 ไม่นาอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
10.1.8 ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive
10.1.9 ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้ใส่กระเป๋า
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน
10.1.10 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มี
อากาศร้อนจัดให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
10.1.11 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอยขีดข่วน
หรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
10.1.12 ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
10.1.13 การเคลื่อนย้ายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ ให้ทาการยกจากฐาน
ภายใต้แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
10.1.14 ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว และในที่
มีความชื้น
10.1.15 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย
10.1.16 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ง านท าการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขส่ ว นประกอบย่ อ ย (Sub
Component) ที่ติดตั้งอยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่
10.2 การสารองข้อมูลและการกู้คืน
10.2.1 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อ
บันทึกอื่น ๆ
10.2.2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่
เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
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11. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
11.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้ง
การเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้น
ความลับ
11.2 เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
11.3 วิธีป ฏิบั ติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล แต่ล ะประเภทชั้นความลั บทั้งการเข้าถึง
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
11.4 การรับส่งข้อมูลสาคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่
เป็นมาตรฐานสากล
11.5 มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ออก
นอกพื้นที่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม หรือการสารองและลบ
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึก

12. การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
12.1 มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
12.1.1 ผู้ที่ต้องการใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัย ต้องกรอกแบบคาขอใช้งาน
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทาการเพิ่มบัญชีและกาหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
12.1.2 ผู้ใช้งานจะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็น
ความลับไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลอื่น
12.1.3 ห้ามเข้าถึง E-mail ของผู้อื่นเพื่ออ่าน หรือรับส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับ
การยินยอมจากเจ้าของ E-mail และให้ถือว่าเจ้าของ e-mail เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ใน
E-mail ของตน
12.1.4 หลังการใช้งานให้ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งาน
ระบบ
12.1.5 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
12.2 แนวทางการควบคุมการใช้งานสาหรับผู้ดูแลระบบ
12.2.1 กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
12.2.2 กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด (Password)
12.2.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การใช้งาน
ตามเหตุอันสมควร
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13. การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
13.1 กาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น ห้ามผู้ใช้งานทาการเชื่อมต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
เทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ สู งหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลั ยที่ได้รับมอบหมายแล้ ว
เท่านั้น
13.2 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทาการอุด
ช่องโหว่ก่อนที่จะทาการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ของระบบปฏิบัติการ
13.3 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของมหาวิทยาลัย และต้องไม่ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทาการเข้าสู่
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
13.4 ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
13.5 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
รวมถึงการดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา
13.6 ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและ
เป็นความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
13.7 หลั งการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ให้ผู้ ใช้งานทาการออกจากอินเตอร์เน็ต
(Logout) และปิดเว็บบราวเซอร์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ

14. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
14.1 อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด
ไว้เท่านั้น
14.2 ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
และต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
14.3 ไม่อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เ ป็นความลับ และมี
ผลกระทบด้านชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
14.4 ให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เท่าที่จาเป็นโดยไม่เบียดบังเวลาปฏิบัติงาน
14.5 หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลกระทบกับบุคคลอื่น
หรือมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อผู้ดูแลระบบโดยเร็วที่สุดเพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม
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15. การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
15.1 จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความ
ครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องกาหนดชั้น
ความลับในการเข้าถึง
15.2 ห้ามผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย
15.3 ก าหนดให้ มี ก ารบั น ทึ ก การท างานของระบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ
และต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
15.4 ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึง
บันทึกเหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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แนวปฏิบัติระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
1. หน่ว ยงานภายในมหาวิทยาลั ย ต้องให้ผู้ รับผิ ดชอบระบบสารสนเทศทุกระบบ จัดทา
แนวทางปฏิบัติในการสารองและกู้คืนข้อมูล โดยจัดระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ตามแนวทางต่อไปนี้
1.1 มีการจัดทาบัญชีระบบสารสนเทศทั้งหมดของหน่วยงาน พร้อมจัดทาระบบสารอง
และจัดทาระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 กาหนดให้มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และกาหนดความถี่
ในการสารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูล
มากขึ้น โดยให้มีวิธีการสารองข้อมูล ดังนี้
(1) กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารอง
(2) กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง ได้แก่
การส ารองข้ อ มู ล แบบเต็ ม (Full Backup) หรื อ การส ารองข้ อ มู ล แบบส่ ว นต่ า ง (Incremental
Backup)
(3) บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วัน/
เวลาชื่อข้อมูลที่สารอง สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
(4) ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการสารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น
(5) จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้น
ให้สามารถแสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน
(6) จัดเก็บข้อมูลที่สารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูล
สารองกับหน่วยงานควรห่างกันเพียงพอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติกับหน่วยงาน
(7) ดาเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สารองที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
นอกสถานที่
(8) ทดสอบบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามปกติ
(9) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
(10) ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการ
กู้คืนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
(11) กาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยต้องปรับ ปรุ งแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่ าวให้ ส ามารถปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ ตามแนวทางต่อไปนี้

๓๕
2.1 มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) มีการกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) มีการประเมินความเสี่ยงส าหรับระบบที่มีความส าคัญเหล่ านั้น และกาหนด
มาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
(3) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
(4) มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารอง
ไว้
(5) มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่
จะต้องติดต่อ
(6) การสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติ หรือ สิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
(7) กาหนดเป็นแผนการสารองระบบสารสนเทศ ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Work Procedure)
ขั้นตอนการสารองระบบสารสนเทศ
มรภ.เพชรบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
เริ่ม

นายไพบูลย์ กันยา

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 2831 - 33
โทรศัพท์มือถือ 086-077-2846

PMISVMHost1
(Primary Active)

N
PMIS ขัดข้อง

Y
PMISVMHost2
(Stand By)

รายงานผู้บริหาร

สิ้นสุด

เขียนโดย นายไพบูลย์ กันยา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 28312833
โทรศัพท์มือถือ 0860772846
อนุมัติโดย งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง

๓๖
รายละเอียดขั้นตอนการสารองระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
เวลาที่ปฏิบัติ
1.ระบบ PMIS ทางาน
ระบบสารสนเทศทางานเป็นปกติระบบ
สารสนเทศจะทางานอยู่ในกลุ่ม Primary
Active
2. ระบบ PMIS ทางานไม่ ระบบสารองจะทาการย้าย Virtualization
ระบบย้ายโดยอัตโนมัติ
เป็นปกติ
มายังชุดเครื่อง Stand By
3. รายงานผล
รายงานผลการทางานของระบบ PMIS ต่อ
10 นาที
ผู้บริหาร
2.2 มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถ
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ต้ องมี การกาหนดหน้ า ที่แ ละความรั บผิ ด ชอบของบุ ค ลากร ซึ่ งดู แลรั บผิ ด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Work Procedure)
ขั้นตอนการสารองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มรภ.เพชรบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
เริ่ม

นายไพบูลย์ กันยา

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 2831 - 33
โทรศัพท์มือถือ 086-077-2846

ประมวลการสารอง

N
สารองไฟล์
ฐานข้อมูล
สาเร็จ

รายงานผู้บริหาร

สิ้นสุด

เขียนโดย นายไพบูลย์ กันยา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 2831-33
โทรศัพท์มือถือ 086-077-2846
อนุมัติโดย งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เกี่ยวข้อง

Y
ประมวลผล
การสารอง

๓๗
การก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ
กาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ติดตามกากับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ทาหน้าที่ติดตามกากับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทางาน

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กากับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ที่ทางาน

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
เครือข่าย กากับดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ปฏิบัติงานตามแผน และ
รายงานผลการดาเนินการ

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานตามแผน และ
รายงานผลการดาเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและ
ควบคุมการใช้งานระบบ
เครือข่าย

056717101
ที่ทางาน

056717102
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 2805

056717100
ต่อ 4551
มือถือ
0864028927
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 4503,2802
มือถือ
0818277944
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 2841-4
มือถือ
0881519978
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 2831-3
มือถือ
0821606990
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 2843
มือถือ
0862023838

๓๘
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและ
ควบคุมการใช้งานระบบ
สารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทางาน

056717100
ต่อ 2833
มือถือ
0860772846

4. ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินที่
เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

๓๙

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
1. จั ด ทาแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านสารสนเทศของมหาวิ ทยาลั ย เพื่อ ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ดังนี้
1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ ย งด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ จากคณะกรรมการในข้อ 1.1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและ
ระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2. แนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคานึงอย่างน้อยดังนี้
2.1 ระบุความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน
2.2 ดาเนินการทบทวนแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3 การประเมินความเสี่ยงให้คานึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ
(2) ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น
(3) จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ
2.4 กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
(1) กาหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่าน
ได้อย่างเดียว
(2) ในกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้างสาเนาสาหรับข้อมูลนั้น
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้งทาลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมีการ
ป้องกันเป็นอย่างดี
(3) กาหนดให้ มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
(4) กาหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้ าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูล
ล็อคแสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สาคัญ ๆ
(5) ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรซึ่ ง ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่ส ามารถดาเนินการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.5 ผู้ ดู แ ลระบบจั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
โดยระบุผู้รับผิดชอบและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ

๔๐
2.6 ผู้ดูแลระบบทดสอบและปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินอยู่เสมอ เพื่อให้
แผนมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
2.7 ผู้ดูแลระบบต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประเภท ปริมาณ และหลักฐานสาหรับ
อ้างอิง เพื่อกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางกฎหมาย

๔๑

แนวปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์
1. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน เมื่อมีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบสารสนเทศ
2. จั ดให้ มีก ารทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศของแต่ล ะหน่ ว ยงาน อย่างน้อยปีล ะ
1 ครั้ง
3. จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานทั้งในรูปแบบเอกสาร
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๔๒

แผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
(IT Contingency Plan)

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล………………………………………………………………………………………………….... ๑
วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………………. ๑
นิยามศัพท์เฉพาะ…………………………………………………………………………………………………………. ๑
การวิเคราะห์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน.......................................................................... ๒
แผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
๑. แผนรองรับกรณีไฟฟ้าดับ............................................................................................... ๓
๒. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย.................................................................................. ๔
๓. แผนรองรับภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ…………………………………………………… ๘
การติดตาม/รายงานผล…………………………………………………………………………………..……..
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แผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติงานราชการ ทั้งในส่วนของการ
บริหารจัดการ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการประมวลผลระบบงานที่สาคัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การและสนับสนุ น
การปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้งานและ
ความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการ
องค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งเมื่อมีการใช้งานระบบเหล่านี้ทางานร่วมกันมากขึ้น อาจทาให้
เกิดความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกิดความเสียหาย หรือถูกรบกวนจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ หรืออาจเกิด
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและโดยธรรมชาติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ เรียกว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน
(Contingency)”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์จาเป็นจะต้องมีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน เพื่อเป็น
การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมี
ความพร้อมในการที่จะนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
๒. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
๕. เพื่ อเป็ น แนวทางการดาเนิ นการ กากั บข้อมูล ตรวจสอบเกี่ ยวกับการบริห ารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์

นิยามศัพท์เฉพาะ
ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ที่อาจ
เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อย ๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติ ภัยพิบัติอาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรือเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์กระทาขึ้น เช่น การจลาจล หรือการชุมนุม
ทางการเมือง เป็นต้น
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ทุกชนิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ กระทบกระเทือน
ต่อความสงบของประชาชน รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่กระทบต่อสาธารณชน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่เกิดการ
กบฏ จลาจล เกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งเกิดสถานการณ์สงคราม

๒
การวิเคราะห์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อ ข่ า ยและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆการจั ด ท าและพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม มุ่งหวังให้ระบบสารสนเทศช่วยในการดาเนินงานของหน่วยงานมีความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ย่อมมีความเสี่ยงหลาย
ประการด้วยกัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ซึ่งการวางแผน
เตรียมความพร้อมฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องสาคัญและควรมีการเตรียมการที่ดี
โดยหากหน่วยงานไม่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่รัดกุมเพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานได้ ทั้งในด้านการ
พัฒนาระบบราชการ บุคลากร ความคุ้มค่าทางงบประมาณ ดังนั้นเพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา และลด
โอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน ผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น อั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเคราะห์ ภัย พิบั ติและสถานการณ์ฉุกเฉินของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ได้ระบุ
เหตุการณ์ที่จะเกิดและผลกระทบดังต่อไปนี้
ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
๑. อัคคีภัย
๒. ไฟฟ้าดับ
๓. อุทกภัย
๔. พายุ
๕. แผ่นดินไหว
๖. การปิดล้อมโดยกลุ่มผู้ชุมนุม

ผลกระทบ
ทาลายระบบฐานข้อมูล /เอกสาร อาคาร/สถานที่ ทรัพย์สินของ
ทางราชการและความปลอดภัยของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อาจเกิด
ความเสียหายต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
กระบวนการหยุดชะงักผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้ทาให้ไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายตามเวลาที่
ก าหนดได้ อ าจเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ฐานข้ อ มู ล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานถูกปิดกั้นช่องทางเข้า-ออก ทาให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถ
ปฏิบัติ งานได้แ ละส่ ง ผลต่ อความปลอดภั ยของเจ้า หน้า ที่และ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

จากตารางภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นาเอามาประเมินความ
รุนแรงและโอกาสที่จะเกิดและจัดลาดับได้ดังนี้

๓
ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อัคคีภัย
ไฟฟ้าดับ
อุทกภัย
พายุ
แผ่นดินไหว
การปิดล้อมโดยกลุ่มผู้ชุมนุม

ระดับคะแนน (๕)
โอกาส
ผลกระทบ
๒
๕
๔
๓
๑
๓
๑
๓
๑
๓
๑
๓

คะแนน
รวม
๑๐
๑๒
๓
๓
๓
๓

เรียงลาดับ
ความสาคัญ
๒
๑
๓
๓
๓
๓

จากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นสามารถเรียงลาดับความสาคัญได้ดังนี้ ไฟฟ้า
ดับ และอัคคีภัย

แผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
๑. แผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉินรองรับกรณีไฟฟ้าดับ
การดาเนินการ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์
๑.๑ ก่อนเกิดเหตุ
๑.๑.๑ กาหนดและจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) รองรับกรณีไฟฟ้าดับ
ของห้องบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๑.๒ กาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงประจาอาคาร
(นายไพโรจน์ ใจใหญ่)
(นายประสงค์ อุ่นคายี่)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารสานักงาน
(นายประสงค์ อุ่นคายี่)
(นางรัตนา ชมมัย)
ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย
(นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์)
(นายวิเศษ เกตุดี)

บทบาทหน้าที่
- ทดสอบระบบรองรั บ กรณี ไ ฟฟ้ า ดั บ เช่ น ไฟ
ฉุกเฉิน และบันทึกเหตุการณ์ไว้ทุกครั้ง
- แจ้งการไฟฟ้าเพื่อเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
- ทาการสารองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย

๑.๑.๓ คณะ/สถาบัน/ สานัก/ พิจารณาและจัดหาระบบสารองไฟฉุกเฉินสาหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตามความจาเป็น

๔
๑.๒ ขณะเกิดเหตุ
๑.๒.๑ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตกจนทาให้เครื่องตัดไฟ (เบรกเกอร์) หลัง เครื่องสารองไฟฟ้า
(UPS) จะทางานอัตโนมัติ จะทาการจ่ายไฟสารองให้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๑.๒.๑ โทรแจ้งเหตุไฟฟ้าดับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ทราบ พร้อมจัดทาบันทึก
นาส่งในการแจ้งเหตุ
๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ที่ได้รับแจ้งเหตุ เข้าทาการตรวจสอบเบื้องต้นและทา
การแก้ไข หากไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ โทรแจ้งการไฟฟ้าเพชรบูรณ์
๑.๒.๔. เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงคอยอานวยความสะดวกในการแก้ไข และบอกข้อมูลแผนผัง
ไฟฟ้าในอาคาร
๑.๓ หลังเกิดเหตุ
ผู้รับผิดชอบทาการเปิดเครื่องตัดไฟ (เบรกเกอร์) หลักเพื่อใช้งานตามระบบปกติ และ
บันทึกการทางานของระบบทุกครั้งที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ
๑.๔ การติดตามและรายงานผล
๑.๔.๑ ให้มีตรวจสอบความพร้อมการทางานของเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ทุก 3 เดือน
๑.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้กากับดูแลทราบ
๒. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๒.๑ การป้องกันอัคคีภัย
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงาน
(นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี)
เจ้าหน้าที่ทุกคน
ฝ่ายอาคารสถานที่
(นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี)

บทบาทหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับอาคารสถานที
การปฏิบัติและการละเว้นการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และหลีกเลี่ยงเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย
ตรวจสอบและกากับ ดูแล การป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม คือ
๒.๑.๑ หัวหน้าสานักงาน
(๑) จัดผังอาคารให้คานึงถึงการเกิดอัคคีภัย
(๒) กาหนดพื้นที่ควบคุมที่อาจเกิดอัคคีภัย
(๓) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย
(๔) ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้า
สถิต หรือวิธีการทางานอื่นใดที่ทาให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ตลอดจน การขนย้ายขนส่ง
เคลื่อนย้ายสารไวไฟ ผู้อนุญาตให้มีการทางานดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๕
(๕) มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย กาหนดแผนและการดาเนินการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุงสภาพของงาน เป็นต้น
(๖) ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
(๗) วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น ในเรื่องการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดที่มีสารไวไฟหรือสาร
ติดไฟ ได้ง่าย
(๘) กาหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการนาไฟมาใช้ หรือก่อให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟและความร้อน
๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ทุกคน
(๑) ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้ามหรือในบริเวณควบคุมก่อนได้รับอนุญาตจาก ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ
(๒) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด ” หรือ
“บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” นอกจากสถานที่จัดไวเทานั้น
(๓) ห้ามทาการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟ
ได้ง่ายโดยพละการก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะรวมกันจัดทาใบแจ้งซ่อมตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนด
(๔) การควบคุ ม พื้ น ที่ ที่ มี ส ารไวไฟหรื อ วั ส ดุ ติ ด ไฟได้ ง่ า ย การน าไฟมาใช้ ห รื อ
ก่อให้เกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยในรัศมี ๑๐ เมตร
กรณีที่ไม่อาจทาได้ต้องทาการป้องกันสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ฝ่ายช่างอาคาร
(๕) การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่พบเห็น
ภาชนะที่ใสสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ชารุด หรืออาจเกิดการรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ และกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่แก้ไข ให้รีบทาการ
แก้ไขและ/หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที
(๖) การกาจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บรวบรวมขยะ
หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไวในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่ายและให้นาออกจากบริเวณที่ทางานไปเก็บไวใน
สถานที่ปลอดภัย อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
(๗) การป้องกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของใน
บริเวณที่มีสารไวไฟ หรือถังแก๊ส จะต้องระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย
(๘) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ สวิทซ์มอเตอร์ไฟฟ้าพัดลม
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องตรวจตราเป็น
ประจ าในเรื่องสภาพที่ชารุดการต่อสายไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดินหรือกรณีอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของ
อัคคีภัย
๒.๑.๓ ฝ่ายอาคารสถานที่
(๑) กาหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
(๒) ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจา

๖
(๓) กาหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการ
อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ
(๔) จัดหา ซ่อมบารุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
(๕) ควบคุมการทางานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับอัคคีภัย
๒.๒ การฝึกอบรม
จัดทาเพื่อเป็นแนวทางป้องกันอัคคีภัยในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาคาร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้มีการอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ทุกระดับในเรื่องการดับเพลิงและการหนีไฟ
๒.๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและ
สามารถใช้ถังดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒.๒.๒ หัวข้อการฝึกอบรม
(1) ทฤษฎีในการเกิดเพลิงไหม้
(2) การแบ่งประเภทของเพลิง
(3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
(4) การป้องกันแหล่งกาเนิดเพลิง
(5) การใช้เครื่องมือดับเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
(6) การอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
(7) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.๓ การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
เป็ นแผนที่จั ดทาขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารและเป็นการสร้างความสนใจ
รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในอาคาร การจัดทา
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้
๒.๓.๑ กาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการรณรงค์
๒.๓.๒ กาหนดเรื่อง หรือหัวขอที่จะทาการรณรงค์ได้แก่
(1) องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้
(2) การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
(3) การลดการสูบบุหรี่
(4) ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย
(5) การทาความสะอาด
๒.๓.๓ เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม เช่น
(1) การประกวด
(2) การจัดทาโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆ
(3) การจัดนิทรรศการ
(4) การใช้สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการรณรงค์

๗
๒.๓.๕ กาหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรณรงค์
๒.๓.๖ ประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง
๒.๔ การตรวจตรา
เพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยกาหนดให้ตรวจเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงของเสียที่ติดไฟง่าย
แหล่งความร้อน อุปกรณ์ดับเพลิง การจัดทาแผน มีดังนี้
๒.๔.๑ กาหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการตรวจตราอย่างชัดเจนโดยกาหนดบุคคล
ที่จะทาหน้าที่แทนได้ด้วย
๒.๔.๒ กาหนดเรื่องที่ต้องการในแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะโดยจัดทาเป็นแบบรายงานผล
การตรวจที่สะดวกต่อการรายงาน
๒.๔.๓ กาหนดระยะเวลาที่ตรวจและส่งแบบรายงาน
๒.๔.๔ กาหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงานแล้วสรุปข้อบกพร่องให้ผู้บริหารในแต่ละฝ่าย
ปรับปรุงแก้ไข เช่น หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ แล้วสรุปรายงานผู้อานวยการฝ่ายฯ ทุกเดือน
๒.๔.๕ ควรให้มีการตรวจตราทุกวัน
๒.๕ อพยพหนีไฟ
กาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและอาคารในขณะเกิด
เหตุเพลิงไหม้ จึงได้กาหนดการดาเนินการของแผนอพยพ ดังนี้
๒.๕.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือ
อานวยการดับเพลิง (รายละเอียดการกาหนดผู้รับผิดชอบ ดังภาคผนวก ๑)
๒.๕.๒ ตรวจนับจานวนพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบ
ทุกคนหรือไม่
๒.๕.๓ มีผู้นาทางพนักงานอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้
๒.๕.๔ กาหนดจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งพนักงานที่จะสามารถมารายงานตัว
และทาการตรวจนับจานวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจานวนจริง ซึ่งหมายถึงมี
พนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
๒.๕.๕ ทาการค้นหาและทาการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้
เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ
เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ ใน
กรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนาส่งโรงพยาบาล
๒.๖ การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
หลังจากควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้ ว ให้ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน /ผู้ประสานงานเหตุ
ฉุกเฉิน ร่ วมกันพิจ ารณา เพื่อยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้ว เสนอให้ ผู้อานวยการเหตุฉุกเฉิน พิจารณาสั่ งการ
ยกเลิ กภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ทุกฝ่ ายต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นอีกในพื้นที่เกิดเหตุห รือพื้นที่
ข้างเคียง แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่า ควรมีทีมฉุกเฉินบางทีม เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกให้ปิด
ล้อมกันผู้ ไม่เกี่ย วข้องออกจากจุ ดเกิดเหตุแ ล้ วให้ทีมฉุกเฉินเท่าที่จาเป็นเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน
จนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย

๘
๒.๗ การบรรเทาทุกข์
หลังจากระงับ เหตุหรื อควบคุมสถานการณ์ และยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้ว ให้ ดาเนินการ
บรรเทาทุกข์ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้
๒.๗.๑ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
๒.๗.๒ การสารวจความเสียหาย
๒.๗.๓ การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกาหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคาสั่ง
๒.๗.๔ การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
๒.๗.๕ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
๒.๗.๖ การประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
๒.๗.๗ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๒.๗.๘ การปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้ภารกิจสามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด
๒.๘ การปรับปรุงและฟื้นฟู
แผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การนารายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมา
ปรับปรุง โดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) และแผนระงับเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนบรรเทา
ทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตัวบุคลากรต่าง ๆ ที่บกพร่อง นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
เพื่อรับรองแผนปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่
๒.๘.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ชี้แจง สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ
๒.๘.๒ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย/บาดเจ็บเรื้อรัง ทุพลภาพ จากเหตุอัคคีภัย
๒.๘.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ
๓. แผนรองรับภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดาเนิ น งานของกระบวนการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นสื่ อกลางในการให้ บริการ เก็บข้อมูลและโปรแกรม เพื่อการดาเนินงาน ทาง
มหาวิทยาลัยจึงได้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในด้านความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและ
เครือข่าย เพื่อจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบต่าง ๆ
๓.๑ ก่อนเกิดเหตุ
การเตรียมการเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๒.๑ กาหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

บทบาทหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ให้ ข้ อ เสนอแนะ ค าปรึ ก ษา และก ากั บ ดู แ ล
ควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ที่ ดู แ ลระบบ
เครือข่าย
กากับดูแล การบารุงรักษา การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของ
ระบบ ดูแลบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สารองข้อมูล

๙
ผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่
ตรวจสอบการทางาน/การให้บริการของระบบอย่างสม่าเสมอ และ
ดาเนินการตามแผนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

๓.๑.๒ จัดทาแผนผังการติดต่อฉุกเฉิน (Emergency Call Tree)
๓.๑.๓ ทาการส ารองข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและอิเล็ กทรอนิกส์ รวมถึงการ
สารองระบบเว็บไซต์ และเตรียมสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
๓.๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจทาความเสียหาย
แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้แก่ ติดตัง้ UPS ดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
๓.๑.๕ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็น เช่น แผ่น Boot disk แผ่นติดตั้งระบบ
แผ่น Driver อุปกรณ์ต่าง ๆ แผ่นสารองข้อมูล ฯลฯ
๓.๑.๖ ทดสอบ/ทบทวน และปรับปรุงแผนรองรับ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ระบุในแผนได้ถูกต้อง
๓.๒ ขณะเกิดเหตุ
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่อระบบเครือข่าย จากด้านต่าง ๆ คือ
๓.๒.๑ ภัยพิบัติด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว แหล่งกาเนิด
ไฟฟ้าขัดข้องหรือแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม ไฟไหม้ พายุ หรือสัตว์กัดแทะ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๒) นาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารองติดตัวไปด้วยขณะหนีภัย
(๓) กรณีสัตว์กัดแทะให้หุ้มสายป้องกัน หยอดเจลฆ่าแมลง
(๔) ปฏิบัติตนตามขั้นตอนหนีภัยในแต่ละกรณี
๓.๒.๒ ภัยพิบัติด้านระบบ (Systems Threats) อาจเกิดจากการทาลายระบบและข้อมูล
โดยเจตนา การโจมตีเพื่อห้ามการบริการ การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรม มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปิดการเข้าถึงระบบ/คอมพิวเตอร์/เว็บไซต์
(๒) ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
(๓) ตรวจสอบแหล่งที่มา
(๔) ใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัส ฯลฯ
(๕) ดาเนินการแก้ไขความเสียหาย เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ลบแฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัส
๓.๒.๓ ภัยพิบัติด้านบริหารจัดการ (Administrative Threats) อาจเกิดจากการแทรกแซง
เว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปิดกั้นการเข้าถึงเครื่องที่ให้บริการ
(๒) ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
(๓) สารองข้อมูลล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การกู้คืน
(๔) ตรวจสอบปัญหา ปิดช่องโหว่
๓.๓ หลังเกิดเหตุ
๓.๓.๑ ทาการกู้คืนระบบ เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บกลับสู่สภาวะปกติ

๑๐
๓.๓.๒ นา CD-ROM, Hard disk, Tape ที่สารองข้อมูลไว้มา Restore กู้ระบบคืนโดยเร็ว
๓.๓.๓ ตรวจสอบระบบ ความถูกต้องของข้อมูลให้การทางานกลับสู่สภาพเดิม

การติดตาม/รายงานผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กาหนดการติดตามและรายงานผล ในการเตรียมความพร้อม
รองรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน และการติดตาม/รายงานผลกรณีเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
และการดูแลแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม ดังต่อไปนี้
1. การซักซ้อมและทดสอบแผน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
2. รายงานสถานการณ์ และผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ผู้กากับดูแลทราบ
รวมทั้งรายงานปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบ

