นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2559
1. บทนํา
สถาบั นระหวางประเทศเพื่อการคาและการพั ฒ นา (องคก ารมหาชน) จั ดตั้ งขึ้ นตามขอตกลง
ความร วมมือระหว างรัฐ บาลไทยและองค การสหประชาชาติ โดยพระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง สถาบั น
ระหวางประเทศ เพื่อการคาและการพัฒ นา พ.ศ. 2544 มีภ ารกิจในการจัด การศึ กษาอบรมและ
ใหการสนับสนุนการคนควาวิจัย เพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศและการพัฒนา แกบุคลากรของ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทในการใหค วามชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา
ในการเสริม สร างศั กยภาพและความสามารถในการแสวงประโยชน จากกระแสโลกาภิ วัฒ นแ ละ
การเปดเสรีในดานตาง ๆ
สถาบันมีระบบสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ดานการบริห ารจัด การภายในองคกร การสื่อสารภายในและภายนอก รวมถึงการเผยแพรขาวสาร
ดานวิชาการ ดานการฝกอบรมและใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยแกบุคลากรของประเทศตาง ๆ
ในภู มิภ าคเอเชี ย ด า นการค า ระหวา งประเทศ การเงิ น การคลั ง การลงทุ น การพั ฒ นา เป นต น
ซึ่ ง ระบบสารสนเทศจะชว ยให ก ารเข า ถึ ง ข อ มูล ตลอดจนการติ ด ต อ สื่ อ สารมี ค วามรวดเร็ วและ
มีป ระสิท ธิภ าพ อีกทั้ ง ยัง ช วยประหยัด ต นทุ นในการดํ า เนิ นงานดา นตา งๆ ของสถาบั นที่ เ ชื่อ มต อ
ในระบบอินเทอร เ น็ ต เช น การรั บ ส งจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ กส การมี เ ว็ บ ไซตสํ าหรั บ เป นช องทาง
ในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Doc) ระบบงบประมาณบัญชี
การเงิน เปนตน อยางไรก็ตามสถาบัน มีความตระหนักวาระบบสารสนเทศนั้นมีความเสี่ยงสูง และ
อาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เพราะการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อติด ต อเชื่ อมโยงขอมูล ไปยังสถาบันตาง ๆ รวมถึง การเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต ทําใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดหลาย
รูปแบบ เชน โปรแกรมประสงคราย หรือการบุกรุกโจมตีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อกอกวน
ใหระบบใชการไมได รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับของทางสถาบัน ซึ่งอาจทําใหสถาบันสูญเสีย
ชื่ อ เสีย งและภาพพจน ข องสถาบั น ดั ง นั้ น จึ งมี ค วามจํ า เป น จะต อ งตระหนั ก ถึ ง การให ก ารดู แ ล
บํารุงรักษา และการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดานสารสนเทศเปนอยางยิ่ง
ดวยเหตุนี้สถาบั น จึ งจัดทํ าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คงปลอดภั ยดาน
สารสนเทศของสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความมัน่ คงปลอดภัยและ
เชื่อถือได เปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการใชงานและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ภายในสถาบันเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน และสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ใหผูบริหาร เจาหนาที่ ผูดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานรวมกับหรือใหกับสถาบัน ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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มั่นคงปลอดภัยในการใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันในการดํ าเนินงานและปฏิบัติต าม
อยางเครงครัด
2.3 เพื่อทําการเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในสถาบันไดรับทราบ และพนักงานทุกคนจะตอง
ลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
3. นิยามศัพท
3.1 “สถาบัน” หมายถึง สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3.2 “หั ว หน า สถาบั น ” หมายถึ ง หั ว หน า สถาบั น ต า ง ๆ ภายในสถาบั นระหว า งประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เปนตน
3.3 “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของสถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3.4 “ทรัพยากร (Resource)” หมายถึง ฮารด แวร ซอฟตแวร และขอมูลสารสนเทศ ภายใต
การดูแลของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3.5 “เครือขายคอมพิวเตอร ” หมายถึง เครือข ายคอมพิว เตอร ของสถาบันระหว างประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3.6 “ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายถึง ผูซึ่งไดรับ มอบหมายใหทําหนาที่ดูแล
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร
3.7 “บุ ค ลากร”หมายถึ ง พนั ก งานและเจ า หน า ที่ รวมถึ ง ลู ก จ า ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด รับ
มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาของสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน)
3.8 “ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง สถาบันที่ใหบริการดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหคําปรึกษา พัฒนา ปรับ ปรุง บํารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร ระบบชุด คําสั่ง ชุด คําสั่ง
โปรแกรม และเครือขายในสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
3.9 “ผูใชงานภายใน (Internal User)” หมายถึง บุคลากรภายในสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ที่มีบัญชีผูใชงานที่ออกโดยฝายเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ
บุคคลหรือสถาบันภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชเครือขาย
3.10 “ผู ใช ง านภายนอก (External User)”0หมายถึ ง บุค ลากรภายนอกที่ ส ถาบันระหว า ง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) อนุญาตให มีสิท ธิในการเขาถึงเครือขายและ
ขอมูล โดยจะไดรับสิทธิในการใชงานตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของตนเอง
3.11 “บัญชีผูใชงาน (User Account)” หมายถึง บัญชีที่ผูใชงานใชในการเขาถึงและใชงาน
ระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนไปตามขอตกลงระหวางผูใชงานกับผูใหบริการระบบสารสนเทศ
3.12 “การพิสูจนตั วตน” หมายถึง ขั้ นตอนการยื นยันความถู กต องของหลักฐาน (Identity)
ที่แสดงวาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง
3.13 “สิทธิของผูใชงาน” หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาํ เพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.14 “แนวทางปฏิบัติ (Guideline)” หมายถึง แนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแ นะนําให
ปฏิบัติตามเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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3.15 “การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก
3.16 “ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ” หมายถึ ง การรั ก ษาไว ซึ่ ง ความลั บ
(Confidentiality) ความถูกตองของขอมูล (Integrity) และความพรอมในการใชงาน (Availability)
ของเครือขาย ระบบ และขอมูลสารสนเทศ
3.17 “เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง เหตุการณที่แสดงความเปนไปไดถึงความ
เปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงปลอดภัย
3.18 “สถานการณ ด า นความมั่ นคงปลอดภั ย ที่ ไม พึ ง ประสงค ห รื อไม อ าจคาดคิ ด ” หมายถึ ง
สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted or Unexpected)
ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
3.19 “หนาจอภาพรวม (Desktop)” หมายถึง พื้นที่หนาจอหลักของระบบคอมพิวเตอรทปี่ รากฏ
หลังจากที่เปดเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเขาสูระบบของคอมพิวเตอร
3.20 “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดทีอ่ ยูใ นระบบ
คอมพิว เตอร ในสภาพที่ ระบบคอมพิ วเตอรอ าจประมวลผลได และให ห มายความรวมถึ งข อมู ล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3.21 “สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล
การจัดระเบียบใหขอมูล ซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเ ปนระบบที่ผูใช
สามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอืน่ ๆ
3.22 “ระบบคอมพิ ว เตอร ” หมายถึ ง อุ ป กรณ ห รื อชุ ด อุ ป กรณ ข องคอมพิ วเตอร ที่ เ ชื่ อ ม
การทํางานเขาด วยกัน โดยไดมีการกําหนดคํ าสั่ ง ชุ ดคํา สั่ง หรือสิ่งอื่ นใด และแนวทางปฏิบัติ งาน
ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
3.23 “ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology System)” หมายถึงระบบ
งานของสถาบันที่ นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือข ายมาชว ยใน
การสรางสารสนเทศ ที่สถาบันสามารถนํามาใชป ระโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุน
การใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน
3.24 “สิ นทรั พย ” หมายถึ ง ข อ มู ล ระบบข อมู ล และสิ น ทรั พ ย ดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารของสถาบัน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่มลี ิขสิทธิ์ เปนตน
3.25 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล (E-mail)” หมายถึง ระบบที่บุค คลใชในการรับ-สง
ขอความระหวางกันโดยผ านเครื่องคอมพิว เตอรแ ละเครือข ายที่ เชื่อมโยงถึง กัน ขอมู ล ที่ส งเป นได
ทั้งตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับ
คนเดียวหรือหลายคน
3.26 “รหัส ผาน (Password)” หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใชเปนเครื่องมื อ
ในการตรวจสอบ ยื นยันตัวบุค คล เพื่อควบคุมการเขาถึงข อมูล และระบบขอมู ลในการรั กษาความ
มั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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สวนที่ 1 นโยบายการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(Access Control Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการควบคุ ม การเข า ถึ ง และควบคุ ม การใช ง านสารสนเทศและอุ ป กรณ
ในการประมวลผล กํ า หนดกฎเกณฑ เ กี่ ย วกับ การอนุ ญาตให เ ข า ถึง ตามนโยบายที่ เ กี่ ย วข องกั บ
การกําหนดสิทธิ การอนุญาต หรือการมอบอํานาจของสถาบัน กําหนดกฎเกณฑการบริหารประเภท
ของขอมูล ลําดับความสําคัญ (ชั้นของความลับ) ระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่เขาถึงได และชองทาง
การเขาถึง ในการใชงานสารสนเทศของสถาบันไดอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย
2. แนวทางปฏิบัตใิ นการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ
2.1 การควบคุมการปลอดภัยทางกายภาพ สิ่งแวดลอม และการเขา-ออก สถานที่
2.1.1 สถานที่ตั้งของสถาบัน ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ควบคุมการ
เข า -ออกที่ รั ด กุ ม และอนุ ญ าตให เ ฉพาะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ผ า นเข า ออกในสถาบั น ได เ ท า นั้ น
บุคคลภายนอกที่มาติด ต อภายในสถาบันจะตองไดรับการบันทึกข อมูล ประวัติ รวมถึงบั นทึกเวลา
การเขา-ออก จากเจาหนาที่ดูแลทางเขา-ออกของสถาบันทุกครั้ง
2.1.2 กําหนดใหมีระบบกลองวงจรปด บันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อเฝาติด ตามเหตุการณ
ดูแ ลพื้นที่ สว นกลาง บริเ วณทางเข าห องปฏิ บัติ ง าน รวมถึง ห องควบคุมระบบเครื อขาย ห องเก็บ
เอกสาร และขอมูลสําคัญ บริเวณบันไดทางออกฉุกเฉิน หรือบริเวณทางเชื่อมตอการเขา-ออกทั้งหมด
ของสถาบัน นอกจากนี้ระบบยังตองมีเครื่องบันทึกภาพในสวนของภาคบันทึก พรอมกับมีอุปกรณ
สํารองไฟฟา (UPS) สํารองติดตั้งกับเครื่องบันทึกขอมูลภาคบันทึก
2.1.3 ตองมีการจําแนกและกําหนดพื้ นที่ข องระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และอุ ปกรณ
ประมวลผลขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม โดยจัดทําเปนเอกสาร หรือแผนผัง “การกําหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” เพื่อจุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยจากผูที่ไมไดรับอนุญาต รวมทั้งปองกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
2.1.4 มีการจั ด สภาพแวดล อมทางกายภาพเพื่ อปองกันบุคคลภายนอกบุก รุกเข าสูพื้นที่
ภายในสถาบัน
2.1.5 ประตูหรือทางเขาของหองปฏิบัติงานของบุคลากร หองควบคุมระบบเครือขายและ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตองมีระบบที่สามารถล็อคได เพื่อปองกันการบุกรุกทางกายภาพ
2.1.6 บุค ลากรที่ ป ฏิ บัติ งานภายในสถาบั นต อ งป ด ประตู แ ละหน าตางให ล็อ คอยู เ สมอ
ภายหลังเลิกงาน และนอกเวลาราชการ
2.1.7 ผู ดู แ ลระบบ ต อ งจั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการเข า ถึ ง ระบบ การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงสิทธิตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานที่ตั้งของระบบของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น
2.1.8 รณรงคหรือออกกฎใหบุคลากรสถาบันแขวนบัตรพนักงานเพื่อใชระบุตัวตนในเวลาที่
อยูภายในอาคารสถาบัน
2.1.9 เอกสารกระดาษต อ งจั ด เก็ บ ให อยู ห า งจากปลั๊ก ไฟ หรือ บริ เ วณที่ อาจก อให เ กิ ด
ประกายไฟ
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2.1.10 ตองแยกพื้นที่ สําหรับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสถาบั นออกจากพื้นที่ที่ มี
การดูแล หรือบริหารจัดการโดยผูใหบริการภายนอก
2.1.11 ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงภายในสถาบัน
2.1.12 ควรจัด พื้ นที่ ห รื อบริ เวณส งมอบผลิ ตภั ณฑ สํา หรับ บุ ค คลภายนอก ไวในบริ เ วณ
ตางหากเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาถึงพื้นที่อื่น ๆ ภายในสถาบัน และตองตรวจสอบวัสดุหรืออุป กรณที่
เปนอันตรายกอนที่จะโอนยายวัสดุนั้นไปยังพื้นที่ที่มีการใชงาน
2.1.13 หามไมใหมีการนําอาหาร เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณหรือพื้นที่หองควบคุม
ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2.1.14 ต อ งจั ด วางอุ ป กรณ ใ นพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ เ หมาะสม ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี่ ย ง
ทางกายภาพ เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยตอการเขาปฏิบัติงานของบุคลากร
2.1.15 ดําเนิ นการตรวจสอบ สอดสอง ระดับอุณหภูมิ และดูแลสภาพแวดลอมภายใน
บริ เ วณห อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข า ย ระบบคอมพิ ว เตอร ระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย
อยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณที่อยูในบริเวณดังกลาว
2.1.16 มีมาตรการปองกันอุปกรณไฟฟาเสียหายจากการที่กระแสไฟฟาไมแนนอน หรือ
ไฟฟากระชากอันจะทําใหระบบสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณไฟฟาเกิด ความเสียหาย
โดยใหมีการติดตั้งระบบสํารองไฟฟา (UPS) และตองทดสอบระบบอยางสม่ําเสมอ โดยทดสอบใหตรง
ตามคําแนะนําที่ผูผลิตไดระบุไว
2.2 ขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (Access Control) ดังนี้
2.2.1 มีการควบคุ มการเข าถึ งข อมู ลและอุ ปกรณ ในการประมวลผลข อมู ล โดยคํ านึ งถึ ง
การใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
2.2.2 ในการกํ าหนดกฎเกณฑ เ กี่ย วกับ การอนุ ญาตใหเ ข าถึ ง ต องกํา หนดตามนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของสถาบัน
2.2.3 ตองกําหนดประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับของขอมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
2.3 การควบคุม และการอนุญาตใหเขาถึงระบบ
2.3.1 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
การเขาใชงานของผูใชระบบและหนาที่ความรับ ผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใช
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนสิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง อย า งสม่ํ า เสมอทุ ก 6 เดื อ น
เปนอยางนอย ทั้งนี้ ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน
2.3.2 ผูดูแลระบบ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่ส ามารถแกไขเปลี่ย นแปลงสิทธิการ
เขาถึงขอมูล และระบบสารสนเทศได
2.3.3 ผู ดู แ ลระบบ ควรจั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบบั น ทึ กและติ ด ตามการใช ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีตอระบบสารสนเทศ
ที่สําคัญ
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2.3.4 ผู ดู แ ลระบบ ต อ งจั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการเข า ถึ ง ระบบ การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงสิทธิตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานที่ตงั้ ของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น
2.4 ขอมูล ลําดับชั้นความลับของขอมูล เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
2.4.1 ประเภทขอมูลของสถาบันแบงไดดงั นี้
2.4.1.1 ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร ไดแก
1) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับคณะอนุกรรมการดานวิชาการ
4) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
5) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับดานทรัพยากรบุคคล
6) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสํานักงานอํานวยการ
7) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสํานักยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
2.4.1.2 ขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ ไดแก
1) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสํานักจัดการองคความรู
2) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับความรวมมือและชวยเหลือภูมิภาค
3) ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสํานักพัฒนาองคความรู
2.4.2 ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับของขอมูล ใชแนวทางตามระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ซึ่งระเบียบ ดังกลาวเปนมาตรการที่ละเอียด รอบคอบ
ถือวาเปนแนวทางที่เหมาะสมในการจัด การเอกสารอิเล็กทรอนิกส และในการรักษาความปลอดภัย
ของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยได กํ า หนดกระบวนการ และกรรมวิ ธี ต อ เอกสารที่ สํ า คั ญ ไว
โดยการกําหนดชั้นความลับ ตามความสําคัญของขอมูลในเอกสาร กําหนดไว 3 ระดับ ไดแก ลับ ลับ
มากลับที่สุด และมีการกําหนดความรับผิดชอบ ใหแ กผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ เปนผูพิจารณา
กําหนดระดับชั้นความลับของเอกสาร และการยกเลิกหรือปรับระดับชั้นความลับของเอกสารตาม
ความจําเปน
2.4.3 ระดับชั้นการเขาถึงกําหนดใหมีมาตรการควบคุมตาง ๆ เชน ขอมูลที่ไมเปน สาธารณะ
ขอมูลลับ ขอมูลสําคัญ ขอมูล ใชเฉพาะภายในการบริหารงานในสถาบัน ตามลําดับของสารสนเทศ
แตละประเภท ดังนี้
2.4.3.1 ข อ มู ล สารสนเทศประเภทเอกสาร ต อ งมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ แ ละระดั บ
การเขาถึงขอมูลใหเหมาะสมกับผูใชและหนาที่รับผิดชอบ บุคคลอื่นที่ตองการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ดังกลาวนี้ จะตองมีการทําหนังสือขออนุญาตใชขอมูลผานผูบ ังคับบัญชาที่เกี่ยวของตามลําดับ
2.4.3.2 ขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ตองมีการกําหนดสิทธิและระดับการเขาถึง
ขอมูลและระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานและหน าที่ค วามรับผิด ชอบ
ของเจาหนาที่ในการปฏิ บัติงานกอนเขาใชระบบทั้งนี้ผูใชงานจะตองไดรับ อนุญาตจากผูดูแ ลระบบ
ตามความจําเปนในการใชงาน บุคคลอื่นที่ตองการเขาถึงขอมูล สารสนเทศดังกลาวนี้ จะตองมีการ
ทําหนังสือขออนุญาตใชขอมูลผานผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของตามลําดับ
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2.4.4 เวลาที่ไดเขาถึง
2.4.4.1 การเข าถึงสารสนเทศของสถาบั นในเวลาทําการปกติ จัน ทร-ศุกร เวลา
09.00–17.00 น.)
2.4.4.2 การเขา ถึง ในช วงเวลาพิ เศษเปนรายครั้ ง ตองระบุชว งเวลาและจํา นวน
ระยะเวลาการเขาถึง และตองรับอนุญาตจากผูบริหารสถาบันกอน
2.4.5 ชองทางการเขาถึง
2.4.5.1 ติดตอดวยตนเอง (เขาถึงไดในวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00–17.00 น.)
2.4.5.2 เคานเตอรบริการ (เขาถึงไดในวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00–17.00 น.)
2.4.5.3 โทรศัพทหรือโทรสาร (เขาถึงไดในวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00–17.00 น.)
2.4.5.4 หนังสือหรือบันทึกขอความ (เขาถึงไดในวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00–17.00 น.)
2.4.5.5 ระบบแลน (เขาถึงไดทั้งในและนอกเวลาราชการ)
2.4.5.6 ระบบอินทราเน็ต (เขาถึงไดทั้งในและนอกเวลาราชการ)
2.4.5.7 ระบบอินเทอรเน็ต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา)
2.4.5.8 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (เขาถึงไดทุกชวงเวลา)
2.4.5.9 เว็บไซต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา หรือ ในชวงเวลาพิเศษที่กําหนด)
2.4.5.10 การประชุมทางไกล (เขาถึงไดในเวลาราชการและในชวงเวลาพิเศษเปนรายครั้ง)
2.5 การใชงานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business Requirements
for Access Control)
2.5.1 มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ (อางถึง 2.2 ขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ)
2.5.2 มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกําหนด ดาน
ความมั่นคงปลอดภัย โดยกําหนดสิท ธิที่เ กี่ยวของกับระบบสารสนเทศ ควบคุม และตรวจสอบการ
เขาถึงขอมูลที่มีความลับในลําดับชั้นตาง ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต
2.6 การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management)
2.6.1 สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือ รูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
2.6.2 การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติ
สําหรับ การลงทะเบีย นผู ใชงานเมื่อมี การอนุญ าตให เข าถึ งระบบสารสนเทศ และการตั ดออกจาก
ทะเบียนของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
2.6.3 การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) ตองจัด ใหมีการควบคุม
และจํากัด สิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตล ะชนิ ดตามความเหมาะสม ทั้ งนี้รวมถึ ง
สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
2.6.4 การบริห ารจัด การรหั สผ านสํา หรับ ผูใชง าน (User Password Management)
ตองจัดใหมกี ระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
2.6.5 การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights) ตองจัด
ใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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2.7 การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (Clean Desk and
Clear Screen Policy) สําหรับบุคลากร
2.7.1 ตองมีการจัดเก็บ ขอมูลสําคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย เชน ในตูเ อกสารที่มี
กุญแจล็อค และไมทิ้งเอกสารที่สําคัญไวบนโตะ เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินของสถาบัน
2.7.2 ต อ งไม เ ก็ บ บั น ทึ ก ไฟล ข อ มู ล สํ า คั ญ ไว บ นหน า จอภาพรวม (Desktop) ของ
คอมพิวเตอร หากมีความจําเปนตองบันทึกไวบนหนาจอรวมดังกลาว จะตองทําการสํารองขอมูลเก็บ
ไวในฮารดดิสกอื่นที่มีความปลอดภัย
2.7.3 ตองไมบันทึก หรือแสดง ชื่อผูใชงาน หรือรหัสผาน หรือขอมูลที่แสดงถึงวิธกี ารเขาถึง
การใชงานสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ และอุปกรณในการประมวลผล
2.7.4 ต อ งป องกั นเครื่ องโทรสาร เมื่ อ ไม มีผู ใ ช ง าน และป องกั น ตู ห รื อบริ เ วณที่ ใช ใ น
การรับ-สงเอกสารไปรษณีย เพื่อความปลอดภัยของขอมูล
2.7.5 หามผูที่ไมไดรับอนุญาตใชอุปกรณตางๆ ของสถาบัน เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลอง
ดิจิตอล เครื่องพิมพ เครื่องสําเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เปนตน
2.7.6 นําเอกสารออกจากเครื่องพิมพทันทีที่พิมพงานเสร็จ
2.7.7 ต องทํ า การทํ า ลายข อ มู ล ที่ บั น ทึก อยูใ นอุ ป กรณฮาร ด ดิ ส ก ห รื อสื่อ บั น ทึ กข อมู ล
กอนทําการเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ
2.7.8 ต องทํ า การทํ า ลายข อ มู ล ที่ บั น ทึก อยูใ นอุ ป กรณฮาร ด ดิ ส ก ห รื อสื่อ บั น ทึ กข อมู ล
กอนทําการทําลายหรือจําหนาย
2.7.9 ตองทําการตรวจสอบ (Check) ฮารดดิสก เพื่อปองกันการกูคืนขอมูลในฮารด ดิสก
โดยการใชวิธีแบบเขียนทับซ้ําจํานวน 1 ครั้ง สําหรับขอมูลที่มีความลับระดับต่ําหรือแบบเขียนทับ ซ้ํา
จํานวน 3 ครั้ง สําหรับขอมูลที่มีความลับระดับปานกลาง หรือแบบเขียนทับซ้ําจํานวน 7 ครั้ง สําหรับ
ขอมูลที่มีความลับระดับสูง
2.7.10 ต องลบข อ มู ล ออกจากฐานข อ มู ล ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 5 ป ขึ้ นไป และสํ า รองข อมู ล
ลงฮารดดิสกภายนอก (External Hard Disk) หรือสื่อขอมูลสํารอง (Backup Media) และจัดเก็บไว
ในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล
2.7.11 ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาในการทําลายสื่อบันทึกขอมูล หรือลบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสออกจากฐานขอมูล
2.7.12 โปรแกรมประยุกตที่ใชในสถาบันตองเปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
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สวนที่ 2 นโยบายการสรางความตระหนักในเรือ่ งการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
(Security Awareness Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อ เผยแพรแ นวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ให กับบุค ลากรในสถาบัน และบุค คลที่เกี่ ยวของกับ
สถาบัน ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. แนวทางปฏิบตั ิในการสรางความตระหนักในเรือ่ งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
2.1 ฝา ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศตอ งจั ด ฝก อบรมแนวปฏิ บัติ ตามแนวนโยบายอยา งสม่ํา เสมอ
โดยการจัดฝกอบรมอาจใชวิธีการเสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตาง ๆ
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันที่มีอยูแลว
2.2 ฝายเทคโนโลยีส ารสนเทศตองจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติ
ให กับ บุ ค ลากรในสถาบั น โดยการจั ด สั มมนาควรจั ด ป ล ะไม นอยกวา 1 ครั้ง โดยอาจจัด ร ว มกั บ
การสัมมนาอื่นดวยก็ได และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศมาถายทอดความรู
2.3 ฝา ยเทคโนโลยีส ารสนเทศตอ งติด ประกาศประชาสั มพัน ธใหค วามรูเ กี่ ย วกับ แนวปฏิ บั ติ
ในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอควรระวังในรูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ เพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศใหแกบุคลากรในสถาบัน
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สวนที่ 3 นโยบายการบริหารจัดการรหัสผาน
(Password Management Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อใหผูใชงานไดมีแนวทางปฏิบัติที่มีความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการใชรหัส ผาน เพื่อการระบุ
ตัวตน และสรางความปลอดภัยจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขามาลวงรูรหัส ผาน อันสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงปลอดภัยตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
2. แนวปฏิบตั ิในการบริหารจัดการรหัสผาน
2.1 ผูใช ง านภายในและผู ใชง านภายนอกต อ งลงทะเบี ย นบั ญ ชีผู ใช เพื่ อขอใช ง านรหั ส ผ าน
โดยตองทําการกรอกขอมูลคํารองขอใช งานของสถาบัน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 ผู ใช ง านภายในและผู ใช ง านภายนอกต องลงนามยิ นยอมในสั ญ ญาเรื่ อ งการเก็ บ รั กษา
รหัสผานไวเปนความลับ ซึ่งขอความดังกลาวรวมอยูในเงื่อนไขในเอกสารคํารองขอใชงานแลว
2.3 สําหรับ ผูใชงานรายใหมจะไดรับรหัส ผานครั้งแรก (Default Password) และเมื่อมีการ
เขาสูระบบใด ๆ ในครั้งแรกนั้น ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที
2.4 การกําหนดรหัสผาน ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกตองดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 การกําหนดรหัสผานตองไมใชคําศัพทที่มาจากพจนานุกรม ชื่อผูใชงาน ชื่อหนัง หรือ
ชื่อสถานที่ และตองไมใชขอมูลที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือเปนขอมูลสวนตัวของผูใชงานซึ่งอาจงาย
แกการคาดเดา เชน รหัสประจําตัวเจาหนาที่ หมายเลขโทรศัพท วันเกิด หรือ ชื่อบุค คลในครอบครัว
เปนตน
2.4.2 ตองไมกําหนดรหัส ผา นที่ ป ระกอบด วยตั วอั กษรหรือตั วเลขที่เ รีย งซ้ํา กันเกิ นกว า
3 ตัว หรือเรียงกัน ตามลําดับ เชน aaaabbbb, 11111111, abcdefg หรือ 123456 เปนตน
2.4.3 รหัสผานตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร
2.4.4 รหัสผานตองมีสวนประกอบของตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ผสมกัน ดังนี้
2.4.4.1 ตัวอักษรพิมพใหญ เชน A, B, C, D, …
2.4.4.2 ตัวอักษรพิมพเล็ก เชน a, b, c, d, …
2.4.4.3 ตัวเลข เชน 0, 1, 2, 3, …
2.4.4.4 อักขระพิเศษ เชน !, @, #, $, …
2.5 ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนรหัสผาน อยางนอยทุก 30 วัน
2.6 ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกตองเปลี่ยนรหัสผาน อยางนอยทุก 60 วัน
2.7 ระบบสารสนเทศของสถาบันตองมีการแนะนําผูใชงานในการกําหนดรหัส ผานที่มีคุณภาพ
เชน รหัสผานที่ผูใชงานกําหนดนั้นอยูในระดับออน ปานกลาง หรือแข็งแกรง เปนตน
2.8 เวลาปอนรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผานออกมา แตตองแสดงออกมาในรูปแบบ
ของสัญญาลักษณแทนตัวอักษรนั้น เชน ‘X’หรือ ‘O’ ในการพิมพแตละอักษร
2.9 ตอ งไม ส ง รหั ส ผ า นบนระบบเครื อ ข า ย ต อ งดํ า เนิ น การรัก ษาความลั บ ให รหั ส ผ า นก อ น
สงรหัสผานระบบเครือขาย
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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2.10 ผูใ ช งานภายในและผู ใช ง านภายนอก ต อ งไม เ ก็ บ รหั ส ผ า นไวใ นเครื่ อ งคอมพิ วเตอร
ในรูปแบบที่สามารถอานได หรือไมควรเก็บรักษารหัสผานไวในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเห็นหรือเขาถึง
ไดงาย เชน บนเครื่องคอมพิวเตอร บนโตะทํางาน เปนตน และตองเก็บขอมูลรหัส ผานไวตางหาก
จากขอมูลอื่น
2.11 หากมี เหตุ ที่นาเชื่อถื อได วามีการเปดเผยรหั สผา น ผูใชงานตองรายงานเหตุการณไปยั ง
ผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานทันที
2.12 ถาพบว า รหัส ผ า นของตนถู กล็ อคโดยไม ท ราบสาเหตุ ผู ใช งานตอ งแจ ง ให ผู ดูแ ลระบบ
หรือเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
2.13 รหั ส ผานของผูใช งานภายในที่ ล าออก หรือของผูใช งานภายนอกที่ สิ้ นสุด การจ างงาน
หรือยายงาน ตองทําการยกเลิกสิทธิของผูใชงานในระบบทันทีภายใน 30 วัน
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สวนที่ 4 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขาย
(Network Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานและการควบคุมการเขาถึงเครือขาย โดยการกําหนดผูใชงานภายใน
และผูใชงานภายนอก รวมถึงสิทธิข องผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอก ซึ่งผูใชงานทุกประเภท
จะตองผา นการยื นยันหรื อการพิสู จน ตั วตนกอ นที่ จะสามารถเขา ถึง และใชงานระบบเครือข ายได
นอกจากนั้น นโยบายนี้ยังจะใชในการกําหนดแนวทางการดูแลอุปกรณเครือขาย ควบคุมการออกแบบ
การเชื่อมตอ และเสนทางการเดินทางของขอมูลบนเครือขายดวย
2. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงเครือขาย
2.1 การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
2.1.1 ใหหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ทําการกําหนดผูใชงานภายในที่มี
สิทธิเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย หรือผูดูแลระบบ ใหมีสิทธิสําหรับการดูแลระบบคอมพิวเตอร
แมขายเทานั้น ผูใ ชงานอื่น ๆ ใหผูดูแ ลระบบกําหนดใหสามารถเขาถึงบริการหรือขอมูล สารสนเทศ
ที่แตละบุคคลไดรับอนุญาตเทานั้น
2.1.2 บุคคลที่นอกเหนือจากข อ 2.1.1 ต องไมมีสิ ทธิเ ขาถึ งระบบคอมพิ วเตอรแ มขาย
เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงคา (Configure) ตาง ๆ หรือดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขายโดยเด็ดขาด
2.1.3 ตองมี ขั้นตอนหรือวิ ธีปฏิ บัติสํ าหรั บผูดู แลระบบในการตรวจสอบการรั กษาความ
ปลอดภั ยระบบคอมพิ วเตอร แ มข าย และในกรณีที่ พบว ามีการใชงานหรื อเปลี่ ยนแปลงคา ต าง ๆ
ในลักษณะที่ผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไข รวมทั้งมีการรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยทันที
2.1.4 ผูดูแลระบบตองเปดใชบริการ (Service) หรือพอรท (Port) เทาที่จําเปน ทั้งนี้ห าก
บริการหรือพอรทที่จําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีมาตรการปองกันเพิ่มเติม
2.1.5 ผู ดู แ ลระบบต องดํ าเนิ นการติ ด ตั้ ง ซอฟต แ วร ป รั บ ปรุ ง (Patch) ที่ จํา เป น ของ
ระบบงานสํ าคั ญ เพื่ ออุ ด ช องโหวต าง ๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) บนระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย อยางสม่ําเสมอ
2.2 การบริหารจัดการและการตรวจสอบเครือขาย
2.2.1 ตองมีก ารแบงแยกเครื อข าย (Network Segmentation) ให เป นสั ดส วนตาม
การใชงาน เปนเครือขายภายนอกสถาบัน และเครือขายภายในสถาบัน เชน เครือขายของฝายบริหาร
ที่ รวมสํ า นั ก อํ า นวยการ สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร แ ละสื่ อ สารองค ก ร และเครื อ ข ายของฝ า ยวิ ช าการ
ที่รวมสํานักจัดการองคความรู สํานักความรวมมือและชวยเหลือภูมิภาคและสํานักพัฒนาองคความรู
เปนตน ทั้งนี้ตองมีการควบคุมดูแล โดยวิธีตอไปนี้
2.2.1.1 ผูดูแลระบบตองควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขเครือขาย
(IP Address) ตอบุคคลภายนอกสถาบัน และบุคคลภายในสถาบันที่ไมมีสิทธิ
2.2.1.2 ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการแบงการใชหมายเลขเครือขาย (IP Address)
สําหรับการแบงเครือขายยอย (Sub-Network)
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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2.2.1.3 ผูดูแลระบบตองกําหนดมาตรการการบังคับและควบคุมการใชเสนทาง
เครือขาย (Network Routing Control) เพื่อใหสามารถเชื่อมเครือขายภายนอกสถาบันผานชองทาง
ที่กําหนดไว
2.2.2 ตองมีการควบคุมการเชื่อมตอระหวางเครือขายภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน
และควบคุมการเขาถึงเครือขายภายในสถาบัน อยางนอยโดยวิธีตอไปนี้
2.2.2.1 ต องมี ร ะบบป อ งกั นการบุ กรุ ก เช น กํ าแพงไฟ (Firewall) ระหว า ง
เครือขายภายในสถาบัน และเครือขายภายนอกสถาบัน
2.2.2.2 ตองมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใชงานในลักษณะที่ผิดปกติผาน
ระบบเครือขาย โดยใชระบบตรวจจับ การบุกรุก (Intrusion Detection System) หรือโดยวิธีการ
ตรวจสอบการบุกรุกผานเครือขาย การตรวจสอบการใชงานที่ผิด ปกติ และการตรวจสอบการแกไข
เปลี่ยนแปลงคาในเครือขายโดยผูไมมีสิทธิ
2.2.3 ผู ดู แ ลระบบ และฝ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศตอ งจั ด ทํ า แผนผั ง ระบบเครื อข า ย
(Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ย วกับขอบเขตของเครือขายภายในสถาบันและเครือขาย
ภายนอกสถาบัน รวมถึงการระบุอุปกรณตาง ๆ บนเครือขาย เชน อุป กรณกระจายสัญญาณขอมูล
(Switch) หรือ อุปกรณจัดเสนทาง (Router) พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
2.2.4 ผูดูแลระบบตองตรวจสอบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของอุป กรณค อมพิวเตอรกอน
เชื่อมตอกับเครือขายภายในสถาบัน เชน ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกําหนดคา Parameter ตาง
ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เปนตน และตองตัดการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร (Physical
Disconnect) และจุด เชื่อมตอการใหบริการ (Disable Port) ที่ไมมีความจําเปนตองเชื่อมตอกับ
เครือขายภายในสถาบัน ออกจากเครือขายโดยสิ้นเชิง
2.2.5 ตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลีย่ นแปลงคา Parameter
ตาง ๆ ของเครือขายภายในสถาบัน และอุปกรณตาง ๆ ที่เชื่อมตอกับเครือขายอยางชัดเจน และตองมี
การทบทวนการกําหนดคา Parameter ตาง ๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ หากมีการกําหนด
แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ก็ควรแจงบุคคลหรือผูใชงานที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง
2.2.6 การใชเครื่องมือตาง ๆ (Tools) เพื่อตรวจสอบเครือขายภายในสถาบัน ตองไดรับ
การอนุมัติจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
2.2.7 ผูดูแลระบบและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองกําหนดใหมีการบันทึกการทํางาน
ของระบบคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย และเครื อ ข า ย เพื่ อ ทํ า การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ช ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก เชน บันทึกการเขาออก
ระบบ (Log-in Log-out Logs) บั นทึกการพยายามเขาสูระบบ (Login Attempts) เป นต น
เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบ และตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย 90 วัน
2.2.8 ผูใช ง านภายนอกที่ จะนํ า เครื่ องคอมพิ วเตอรแ ละอุ ปกรณ มาเชื่ อมต อกั บ เครื่ อง
คอมพิ วเตอรแ ละเครื อขา ยของสถาบั น ต องได รับ อนุ ญ าตจากหั วหนาฝ ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และตองปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
2.2.9 ห า มผู ใ ดกระทํ า การเคลื่ อ นยา ย ติ ด ตั้ งเพิ่ ม เติ มหรื อ ทํ า การใด ๆ ต อ อุ ป กรณ
สวนกลางของสถาบัน ไดแกอุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch)
อุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายของสถาบันโดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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2.3 การยืนยันหรือการพิสจู นตัวบุคคลสําหรับผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอก
2.3.1 ผู ใชง านภายในและผูใ ช งานภายนอกที่ จะเข า ใช ง านเครือ ข า ยภายในสถาบั น
ตองทําการระบุตัวตน (Identification) ดวยชื่อผูใชงาน (Username) ทุกครั้ง
2.3.2 ตองมีการตรวจสอบผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกทุกครั้งกอนที่จะอนุญาต
ใหเขาถึงเครือขายภายในสถาบัน ซึ่งจะตองมีวิธีการยืนยันหรือการพิสูจนตัวบุคคล (Authentication)
เพื่อแสดงวาเปนผูใชงานตัวจริง อยางนอยโดยการใชรหัสผาน (Password)

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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สวนที่ 5 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย
(Wireless Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) โดยการ
กําหนดสิ ทธิ ข องผูใชในการเข าถึ งระบบใหเ หมาะสมตามหนาที่ ความรั บผิ ดชอบในการปฏิบัติ งาน
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจริงจาก
ระบบ วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเครือขาย
ไรสาย
2. แนวปฏิบตั ิในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
2.1 การติด ตั้ งระบบเครือข ายไรส าย (Wireless) ต องได รับ อนุญ าตเป นลายลักษณอั กษร
จากผูบังคับบัญชาในแตละระดับ และตองกําหนดรหัสการเขาใชงาน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Access Point) ใหรั่วไหลออกนอกพื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
2.2 หามผูใชงานภายใน และผูใชงานภายนอก นําอุปกรณ Wireless มาติด ตั้งหรือเปด ใชงาน
เองในสถาบัน ไมวาจะเป น Access point, Wireless Router, Wireless USB Client หรื อ
Wireless Card โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา
2.3 ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของสถาบัน จะตองทําการลงทะเบียนกับผูดูแล
ระบบและตองไดรับพิจารณาอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนลายลักษณอักษร
2.4 ผูดู แ ลระบบตอ งทํา การลงทะเบี ยนกํ าหนดสิ ท ธิผู ใชงานภายใน และผู ใชง านภายนอก
ในการเขาถึงระบบเครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กอนเขาใช
ระบบเครือขายไรสายรวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสม่ําเสมอ
2.5 ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย
2.6 ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสม เพื่อ
เปนการควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณกระจายออกไปนอกบริเวณที่ใชงาน และเพื่อปองกันไมใหผู
โจมตีสามารถรับสงสัญญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได
2.7 ผูดูแลระบบตองทําการเปลี่ย นคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคา
ดีฟอลต (Default) มาจากผูผลิตทันที่ที่นํา Access Point มาใชงาน
2.8 ผูดูแลระบบตองกําหนด ชื่อล็อกอินและรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณ
ไรสาย และผูดูแลระบบตองเลือกใชชื่อล็อกอินและรหัสผานที่มีความคาดเดาไดยากเพื่อปองกันผูโ จมตี
ไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย
2.9 ผูดูแลระบบตองกําหนดคาให WEP หรือ WPA ในการเขารหัส ขอมูลระหวาง Access
Point และ Wireless LAN Client เพื่อใหยากตอการดักจับ จะชวยใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2.10 ผูดูแลระบบควรเลือ กใชวิธีการควบคุม MAC Address และชื่อผูใชงาน (Username)
รหัส ผาน (Password) ของผูใชงานที่มีสิทธิในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะอนุญาต
เฉพาะอุปกรณที่มี MAC address ชื่อผูใชงานและรหัสผาน ตามที่กําหนดไวเทานั้นใหเขาใชเครือขาย
ไรสายได
2.11 ผูดู แ ลระบบควรใช ซอฟต แวรห รือ ฮาร ด แวร ต รวจสอบความมั่ นคงปลอดภัย ของระบบ
เครือขายไรสายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรส าย
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และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใชงานระบบเครือขาย
ไรสายที่ผิดปกติ ใหผูดูแลระบบรายงานใหหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที
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สวนที่ 6 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อกําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร ซึ่งผูใช
จะต องให ค วามสํ า คั ญ และตระหนั กถึง ป ญ หาที่ เ กิด ขึ้ นจากการใช บ ริ การจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ที่ผูดูแลระบบเครือขายวางไว ไมละเมิดสิทธิ
กระทําการใด ๆ ที่จะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูดูแลระบบเครือขายนั้นอยางเครงครัด จะทําใหการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.1 ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอกขอมูล
คําขอเข าใช บริการจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส ของสถาบัน โดยยื่ นคํา ขอกั บเจาหนาที่ ฝา ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 สําหรับผูใชรายใหมจะไดรับรหัสผานตั้งตนในการเขาจดหมายอิเล็กทรอนิกส และเมือ่ มีการ
เขาสูระบบในครั้งแรกนั้น ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที
2.3 ไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผานไวในระบบคอมพิวเตอร หรือเก็บไวในที่ที่สังเกตได
2.4 ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 60 วัน
2.5 รหั ส ผ า นจดหมายอิ เล็ กทรอนิก ส เวลาป อนรหัส ผ านตอ งไมป รากฏหรือ แสดงรหั สผ าน
ออกมา แตตองแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณแทนตัวอักษรนั้น เชน ‘X’หรือ ‘O’ ในการพิมพ
แตละอักษร
2.6 ผูดูแลระบบควรกําหนดจํานวนครั้งที่ยอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิดไดไมเกิน 3 ครั้ง
2.7 ไมใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ของผูอื่นเพื่ออานหรือรับหรือส ง
ข อ ความ ยกเว น แต จ ะไดรั บ การยิ น ยอมจากเจา ของผู ใช บ ริ ก ารและให ถื อ ว า เจ า ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน
2.8 ผูดูแลระบบตองมีกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสการออกจากการใชงานของผูใช
เมื่อผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไว เชน 15 นาที และเมื่อตองการเขาใชงานตอ
ตองใสชื่อผูใชและรหัสผานอีกครั้ง
2.9 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกับผูรับบริการ หรือตามภารกิจของสถาบันผูใชงานจะตอง
ใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสข องสถาบันเท านั้น หามไมใหใชระบบจดหมายอิเล็ก ทรอนิ กสอื่น
เว น แต ในกรณี ที่ ร ะบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องสถาบั น ขั ด ข อ งและได รั บ การอนุ ญ าตจาก
ผูบังคับบัญชาแลวเทานั้น
2.10 ผูใชงานควรระมัดระวังในการใชจดหมายอิ เล็กทรอนิกส เพื่อไมใหเกิดความเสีย หายต อ
สถาบั นหรื อละเมิด สิ ท ธิ สร างความรํ า คาญต อผูอื่ น หรื อผิ ด กฎหมาย หรื อละเมิ ด ศี ล ธรรม และ
ไมแสวงหาประโยชนหรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชงานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายของสถาบัน
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2.11 การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตองใชภาษาสุภาพ ไมขัดตอจริยธรรม ไมทาํ การปลุกปน
ยั่วยุ เสีย ดสี สอไปในทางผิ ด กฎหมาย และผู ใชงานตอ งไมสง ขอความที่เ ป นความเห็ นสวนบุ คคล
โดยอางวาเปนความเห็นของสถาบัน
2.12 หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ควรทําการออกจากระบบทุกครัง้
เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.13 ผูใชงาน ควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเ ล็กทรอนิ กสกอนทํ าการเป ด
เพื่ อทํ า การตรวจสอบไฟล โ ดยใช โ ปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส เป น การป อ งกั นในการเป ด ไฟล ที่ เ ป น
Executable file เชน .exe .com เปนตน
2.14 ผูใชงานไมควรเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก
2.15 ในกรณีที่ตองการสงขอมู ลที่เ ปนความลับ ไมควรระบุความสํา คัญของขอมูล ลงในหัวข อ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.16 หามไมใหผูใชงานนําบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ซึ่งเปนของสถาบัน
ไปเผยแพร สู บุ ค คลอื่ น ไม ว า จะเป น ทางใดก็ ต าม เช น การโพสต ใ นเว็ บ บอร ด ในชุ ด คํ า ถาม
หรือแบบสอบถามจากผูคา เปนตน เวนแตการเผยแพรนั้นเปนไปเพื่อผลประโยชนตอสถาบันหรือ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวเทานั้น
2.17 ผูใชง านควรตรวจสอบตู เก็ บจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส ข องตนเองทุ กวั น และควรจั ดเก็บ
แฟมขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยที่สุด
2.18 ผูใชงานควรลบจดหมายอิเ ล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใช
เนื้อที่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2.19 ผู ใช ง าน ควรโอนย า ยจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ จะใช อ า งอิ ง ภายหลั ง มายั ง เครื่ อ ง
คอมพิว เตอร ข องตน เพื่ อเปน การป อ งกั น ผู อื่น แอบอ า นจดหมายได ดั งนั้ น ไม ค วรจั ด เก็ บ ข อมู ล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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สวนที่ 7 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเทอรเน็ต
(Internet Security Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อกําหนดมาตรการการใชงานอินเทอรเน็ตของสถาบันซึ่งผูใชจะตองใหความสําคัญและตระหนัก
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานอินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ที่ผูดูแลระบบเครือขาย
วางไวไมละเมิดสิทธิกระทําการใด ๆ ที่จะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว และจะตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูดูแ ลระบบเครือขายนั้นอยางเครงครัด จะทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตเปนไป
อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบตั ิในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต
2.1 การลงทะเบีย นบัญชี ผูใชเ ครื อข ายอิน เทอร เ น็ต ต องทํา การกรอกข อมู ลคําขอใชบ ริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตของสถาบัน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูใชงาน
ตองเปนบุคลากรของสถาบัน สําหรับบุคคลภายนอกจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ไมใชระบบอินเทอรเน็ตของสถาบัน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวนบุคคล และ
ทํ า การเข า สู เ ว็ บ ไซต ที่ ไม เ หมาะสม เช น เว็ บ ไซต ที่ ขั ด ต อ ศี ล ธรรม เว็ บ ไซต ที่ มี เ นื้ อ หาอั น อาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตทเี่ ปนภัยตอ
สังคม หรือละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับสถาบัน
2.3 ผู ดู แ ลระบบ ต องกํ า หนดเส น ทางการเชื่ อ มต อ ระบบคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การเข า ใช ง าน
อินเทอรเน็ต ที่ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัย ที่สถาบัน จัด สรรไวเทานั้น และหามผูใช
ทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอื่น เช น Dial-up Modem ยกเว นแตวา มีเหตุผ ล
ความจําเปนและตองทํางานขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
2.4 เครื่องคอมพิว เตอร สว นบุค คลและเครื่ องคอมพิ วเตอรแ บบพกพา กอนทํ าการเชื่ อมต อ
อินเทอรเน็ตผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และทําการ
อุดชองโหวของระบบปฏิบัติการและเว็บบราวเซอร
2.5 ผู ใ ช ง านจะถู ก กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล ตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อประสิทธิภาพของเครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลของสถาบัน
2.6 หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของสถาบัน ที่ยังไมไดประกาศ
อยางเปนทางการผานทางอินเทอรเน็ต
2.7 หามผูใชงานนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิดเกีย่ วกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก
และไมทําการเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผานอินเทอรเน็ต
2.8 หามผูใชงานนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจาก
การสรางขึ้น ตัดตอเติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ จะทําให
ผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย
2.9 ผูใชงานมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูบน
อินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
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2.10 ผูใชงานตองไมใหผูอื่นใชงานผานบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปญหา เชน การละเมิด
ลิขสิทธิห์ รือการเก็บขอมูลที่ผิดกฎหมาย เจาของบัญชีผูใชนั้นตองเปนผูรับผิดชอบ
2.11 ระมั ด ระวั ง การดาวน โ หลดโปรแกรมใช ง านจากระบบอิ น เทอร เ น็ ต การดาวน โ หลด
การอัพเดท (Update) โปรแกรมตาง ๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์ ไมดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ
แตหากมีความจําเปนใหปฏิบัตินอกเวลาทํางาน
2.12 หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสีย่ ง
ในระดับเดียวกัน เชน บิทเทอรเรนท (Bittorrent), อีมูล (Emule) เปนตน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา
2.13 หลังจากใชงานระบบอินเทอรเ น็ตเสร็จแลว ใหปด เว็ บ เบราเซอรที่ใชงาน และออกจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยการออกจาก Authentication เพื่อปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอื่น ๆ
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สวนที่ 8 นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัตกิ าร
(Operating System Access Control Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อใหมีการกําหนดมาตรฐานและการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ โดยการกําหนดขัน้ ตอน
ปฏิบัติเพื่อเขาใชงานระบบปฏิบัติการ การควบคุมการใชงานการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน
การจํ า กัด และควบคุ ม การใช โ ปรแกรมอรรถประโยชน การจํ ากั ด ระยะเวลาการเชื่ อมต อระบบ
สารสนเทศ ตลอดถึง การยุติ การใช ระบบงานสารสนเทศเมื่อวา งเว นการใช ง านในระยะเวลาหนึ่ ง
พรอมทั้งนโยบายการบริหารจัดการรหัสผาน
2. แนวปฏิบตั ิในการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัตกิ าร
2.1 แนวปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย
2.1.1 ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบ
2.1.2 ผูใชงานตองตั้งคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen Saver) เพื่อทําการ
ล็ อคหน า จอภาพเมื่ อไม มี การใช ง านหลั ง จากนั้ น เมื่ อต อ งการใช ง านผู ใช บ ริ การต อ งใส รหั ส ผ า น
(Password) เพื่อเขาใชงาน
2.1.3 กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใสชื่อผูใชงานและรหัสผานทุกครั้ง
2.1.4 ผูใชงานตองไมอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงานและรหัสผานของตนในการเขาใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันรวมกัน
2.1.5 ผู ใช ง านต องทํ าการออกจากระบบทั นที เ มื่ อเลิ กใช ง านหรือ ไม อ ยูที่ ห น า จอเป น
เวลานาน
2.1.6 หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ย ง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
2.1.7 ซอฟตแวรที่สถาบันใชมีลิขสิทธิผ์ ูใชงานสามารถขอใชงานไดต ามหนาที่ความจําเปน
และหามไมใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิท ธิ์ห ากตรวจพบถือวาเปน
ความผิดสวนบุคคลผูใชงานรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
2.1.8 ซอฟตแวรที่สถาบันจัดเตรียมไวใหผูใชงานถือเปนสิ่งจําเปนหามมิใหผูใชงานทําการ
ติดตั้งถอดถอนเปลี่ยนแปลงแกไขหรือทําสําเนาเพื่อนําไปใชงานที่อื่น
2.1.9 หามใชทรัพยากรทุกประเภทที่เปนขององคกรเพื่อประโยชนทางการคา
2.1.10 ห ามผู ใช ง านนํ าเสนอข อมู ล ที่ ผิ ด กฎหมายละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ แ สดงข อความรู ป ภาพ
ไมเหมาะสมหรือขัดตอศีลธรรม กรณีผูใชสรางเว็บเพ็จบนเครือขายคอมพิวเตอร
2.1.11 ห า มผู ใช ง านระบบสารสนเทศขององค ก รเพื่ อ ควบคุ ม คอมพิ วเตอร ห รื อ ระบบ
สารสนเทศภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
2.2 แนวปฏิบัติการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication)
2.2.1 ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนใชระบบสารสนเทศเพื่อปองกันผูไม มี
สิทธิเขา ใชงานระบบสารสนเทศ หากการระบุแ ละยืนยันตัวตนของผูใชง านมีปญ หาหรือเกิด ความ
ผิดพลาดผูใชงานแจงใหผูดูแลระบบทําการแกไข
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2.2.2 ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชบริการ (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ
อันจะเกิดขึ้นจากการใชบัญชีผูใชบ ริการ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น
2.2.3 ผูใชงานตองเก็บรักษาบัญชีผูใชบริการ (Account) ไวเปนความลับและหามเปด เผย
ตอบุคคลอื่นหามโอนจําหนายหรือจายแจกใหผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
2.2.4 ผูใชงานตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของตนเอง
และทําการลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว
2.3 แนวปฏิบัติการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน (Use of System Utilities)
2.3.1 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนระดับ
สิทธิของผูขออนุมัติและการระบุและพิสูจนตัวตนสําหรับการเขาไปใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน
เพื่อจํากัดและควบคุมการใชงาน
2.3.2 ตองจัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชนออกจากซอฟตแวรสําหรับระบบงาน
2.3.3 มีการจํากัดผูที่ไดรับอนุญาตใหใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน
2.3.4 ต อ งยกเลิ กหรื อ ลบทิ้ ง โปรแกรมอรรถประโยชน แ ละซอฟต แ วร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ระบบงานที่ไมมีความจําเปนในการใชงานรวมทั้งตองปองกันไมใหผูใชงานสามารถเขาถึงหรือใชงาน
โปรแกรมอรรถประโยชนได
2.4 แนวปฏิบัติการหมดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)
2.4.1 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเชนระบบงานอุปกรณเครือขายเปนตน
มีการตั ดและหมดเวลาการใชงานรวมถึง ปด การใช งานด วยหลั งจากที่ ไม มีกิจกรรมการใชง านชว ง
ระยะเวลา 15 นาที
2.4.2 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําการลางหนาจอหลังจากที่ไมมีกิจกรรม
การใชงานชวงระยะเวลา 15 นาทีเพื่อปองกันผูอื่นเห็นขอมูลบนหนาจอ
2.4.3 ตองกําหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานที่สั้นขึ้นสําหรับ
ระบบสารสนเทศที่ มีค วามเสี่ ยงสู ง เชน ระบบงบประมาณการเงิ นระบบงานเงิ นเดื อนเพื่อป องกั น
การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
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สวนที่ 9 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
1.1 เพื่อจํ ากัดการเข าถึง สารสนเทศ จํา กัด หรื อควบคุมการเข าถึงหรือเข าใช งานของผูใชงาน
และบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่นตางๆ ของโปรแกรม
ประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ใหสอดคลองกับนโยบายการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศของ
สถาบันที่ไดกําหนดไว
1.2 และใหมีการควบคุม ระบบซึ่ งไวตอการรบกวนให มีสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ
ให มี ก ารควบคุ ม ปกป อ งความเสี่ย งของการใช อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละการสื่ อ สารเคลื่ อ นที่
และการปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบัน
2. แนวทางปฏิบัติในการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
2.1 การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction)
2.1.1 ผู ดูแ ลระบบ ต องกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ อย างเป นทางการในการให สิ ท ธิ ต า ง ๆ
แกบุคลากรใหมของสถาบัน เพื่อเขาใชงานโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ
ได ตามสิทธิในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
2.1.2 ผู ดู แ ลระบบ มี ห น า ที่ ในการตรวจสอบการอนุ มั ติ แ ละกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการผ า น
เขาสูระบบ ใหแก ผูใชงานโดยในการขออนุญาตเขาระบบงานนั้น จะตองมีการทําเปนเอกสารเพื่อขอ
สิทธิในการเขาสูระบบ และกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บ ไวเป น
หลักฐาน
2.1.3 เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” จะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะ
ในสว นที่จํา เป น ตองรู ต ามหนา ที่ งานเท านั้ น เนื่ องจากการให สิ ทธิ เ กิน ความจํา เป นในการใชง าน
จะนําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาที่ ดังนั้นการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบงาน
ตองกําหนดตามความจําเปน ขั้นต่ําในการใชงานตามภารกิจเทานั้น
2.1.4 ผู ดู แ ลระบบต องบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ก ารใช ง านระบบและรหั ส ผา นของผู ใช ง าน
(บุคลากรตามขั้นตอนในขอที่ 2.1.1) ดังนี้
2.1.4.1 ในการใหสิทธิจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
2.1.4.2 การกําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผานตั้งตนของผูใชงานตองไมซ้ํากัน
2.1.4.3 กําหนดเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน เมื่อผูใชงานระบบลาออกหรือ
พนจากตําแหนงหรือยกเลิกการใชงาน ตลอดจนระงับสิทธิการใชงานชั่วคราว ในกรณีที่ ผูบริหารเห็น
วาผูใชงานดังกลาวมีความเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสียหายในการใชงานโปรแกรมประยุกตและระบบ
สารสนเทศ
2.1.4.4 ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานที่มีสิทธิสูงสุด ผูใชงาน
นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับ บัญชา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใชงานและ
ระงับการใชงาน ทันทีเ มื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษ
ที่ไดรับวาเขาถึงระดับใดไดบาง และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ
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2.1.4.5 การสงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการ
ที่ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใชบุค คลอื่น หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ไมมีการ
ปองกันในการสงรหัสผาน (Password)
2.1.4.6 กําหนดให ผูใช ตอบยื นยัน หรือลงชื่ อรั บ การไดรับรหัสผ าน (Password)
และเขาใชงานเพื่อทํางานเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหมภายใน 48 ชั่วโมงทันทีที่ไดรหัส ผาน มิฉ ะนั้ น
รหัสผานดังกลาวจะไมสามารถใชงานได ซึ่งผูใชงานจะตองทําการรองขอรหัสผานใหมตามขั้นตอน
ในขอ 2.1
2.1.3 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of
Connection Time) ที่ใชในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศตางๆ เมื่อผูใชงานไมมีการใชงานระบบ
สารสนเทศ เกิ นกวา 15 นาที ระบบจะยุ ติการใชง าน ผูใชงานต องทําการเขาสู ระบบ สารสนเทศ
(Login) อีกครั้ง
2.1.4 ผูดู แ ลระบบตองบริห ารจั ด การการเข า ถึง ข อมู ล ตามประเภทชั้น ความลับ ในการ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน
รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้
2.1.4.1 ต อ งมี ค วบคุ ม การเข า ถึ ง ข อ มู ล แต ล ะประเภทชั้ น ความลั บ ทั้ งการเข า
ถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน
2.1.4.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใชงานและรหัสผาน เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริง
ของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
2.1.4.3 กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเ มื่อพนระยะเวลา
ดังกลาว
2.1.4.4 การรั บ -ส ง ข อ มู ล สํ า คั ญ ผ า นระบบเครื อ ข า ยสาธารณะ ควรได รั บ
การเขารหัส (Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption เปนตน
2.1.4.5 กํ า หนดการเปลี่ ย นรหั ส ผ า น (Password) ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด
ของระดับความสําคัญของขอมูล
2.1.4.6 กําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเครื่อง
คอมพิวเตอรออกนอกพื้นที่ของสถาบัน หรือกรณีที่ตองสงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ผูใชงาน
คอมพิว เตอร ดั ง กล าวต อ งทํ า การสํ า รองข อมู ล และลบข อ มู ล ที่ เ ปน ความลับ ที่ เ ก็ บ อยู ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรออกเสียกอน
2.2 แนวปฏิบตั กิ ารจัดการกับระบบซึ่งไวตอการรบกวน
2.2.1 ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอสถาบัน ไดแกเว็บไซต
สถาบัน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Doc) และ ระบบงบประมาณ บัญชีการเงิน ถาระบบใดเสียหาย
จะสงผลตอการปฏิบัติงาน จึงตองแยกออกจากระบบงานอื่นๆ ของสถาบัน และมีผูรับผิดชอบหลัก
2.2.2 ระบบซึ่ ง ไวต อ การรบกวน และมี ค วามสํ า คั ญ สู ง ต อ สถาบั น ต องมี ก ารควบคุ ม
สภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีหองปฏิบัติงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรแยกเปนสัดสวน
และตองมีการกําหนดสิทธิใหเฉพาะผูที่มีสิทธิใชระบบเทานั้น เขาไปปฏิบัติงานในหองควบคุมดังกลาว
และใหมีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบัน
(Mobile Computing and Teleworking)
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2.3 แนวปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบัน (Teleworking)
2.3.1 การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของสถาบันใหเกิดชองทางที่มีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัย ของขอมูล และทรัพยากรของสถาบัน
การควบคุ มบุ คคลที่ เข าสูระบบของสถาบั นจากระยะไกลจึง ตองมี การกํ าหนดมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน
2.3.2 วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองไดรับ
การอนุมัติจากผูอํานวยการสถาบั นกอน และมีการควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใชแ ละผูใชตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด
2.3.3 กอนทําการใหสิทธิในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐานระบุ
เหตุ ผ ลหรื อ ความจํ า เป น ในการดํ า เนิ น งานกั บ สถาบั น อย า งเพี ย งพอและต อ งได รั บ อนุ มั ติ
จากผูบ ังคับบัญชา
2.3.4 การควบคุมพอรท (Port) ที่ใชในการเขา สูระบบ ต องมีการดูแ ลและการจั ดการ
โดยผูดูแลระบบ
2.3.5 การอนุญ าตให ผู ใช เ ข า สู ระบบข อมูล จากระยะไกลตองอยู บ นพื้ นฐานของความ
จํ า เป นเท า นั้ น ไม ค วรเป ด พอร ต และโมเด็ มที่ ใช ทิ้ ง เอาไว โ ดยไม จํา เป น ชอ งทางดั ง กลา วควรตั ด
การเชื่อมตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดเมื่อมีการรองขอที่จําเปนเทานั้น
2.3.6 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอสําหรับ
การใชงานเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานที่สุดภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น โดยกําหนดให
ใช ง านได 1 ชั่ ว โมงต อการเชื่ อ มต อ หนึ่ ง ครั้ ง กํ าหนดให ใช ง านได เ ฉพาะในช ว งเวลาการทํ า งาน
ของสถาบันตามปกติเทานั้น
2.3.7 ต องกํ าหนดให ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น ระบบงานที่ มีค วามสํ า คั ญ สู ง
ระบบงานที่มีการใชงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกสถาบัน) เปนตน
มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ
2.3.8 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองมีการจํากัดชวงระยะเวลาการใชงาน
มีการระบุ และพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานใหมตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไว ทุกๆ 1 ชั่วโมง
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สวนที่ 10 นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล
(Backup and Recovery Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สําคัญและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดต ามปกติอยางตอเนื่องโดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหส ามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ การใช
งานตามภารกิจเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูลและสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานได
2. แนวปฏิบตั ิในการสํารองและกูคืนขอมูล
2.1 แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการสํารองขอมูล
2.1.1 มีการจั ดทํ า บัญ ชี ระบบสารสนเทศที่ มีความสํ า คัญ ทั้ งหมดของสถาบั นพร อมทั้ ง
กํ าหนดระบบสารสนเทศที่ จะจัด ทํ าระบบสํ า รองและจั ด ทํ า ระบบแผนเตรี ย มพร อมกรณีฉุ กเฉิ น
อยางนอยปละ 1ครั้ง
2.1.2 กําหนดใหมีการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบและกําหนดความถี่
ในการสํารองขอมูลหากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยควรกําหนดใหมีความถี่ในการสํารองขอมูล
มากขึ้นโดยใหมีวิธีการสํารองขอมูลดังนี้
2.1.2.1 กําหนดประเภทของขอมูล ที่ตองทําการสํารองเก็บไวและความถี่ในการ
สํารอง
2.1.2.2 กําหนดรูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลที่จะทําการสํารอง
เชนการสํารองขอมูลแบบเต็ม (Full Backup) หรือการสํารองขอมูล แบบสวนตาง (Incremental
Backup)
2.1.2.3 บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูล ไดแ ก ผูดําเนินการ
วัน เวลาชื่อขอมูลที่สํารองสําเร็จ ไมสําเร็จเปนตน
2.1.2.4 ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดของระบบวามีการสํารองขอมูลไวอยางครบถวน
เชน ซอฟตแวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศขอมูล Configuration ขอมูลในฐานขอมูลเปนตน
2.1.2.5 จัด เก็บข อมูล ที่สํ ารองนั้นในสื่อเก็บข อมูล โดยมีการพิ มพ ชื่อบนสื่อเก็บ
ขอมูลนั้นใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวรวันที่เวลาที่สํารองขอมูล และผูรับผิดชอบในการสํารอง
ขอมูลไวอยางชัดเจน
2.1.2.6 จัดเก็บขอมูลที่สํารองไวนอกสถานที่ระยะทางระหวางสถานที่ที่จัดเก็บ
ขอมูลสํารองกับสถาบันควรหางกันเพียงพอเพื่อไมใหสงผลกระทบตอขอมูลที่จัดเก็บไวนอกสถานทีน่ นั้
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกับสถาบัน เชน ไฟไหม เปนตน
2.1.2.7 ดํ า เนิ นการป องกั น ทางกายภาพอย างเพี ย งพอต อสถานที่ สํ า รองที่ใ ช
จัดเก็บขอมูลนอกสถานที่
2.1.2.8 ทดสอบการบันทึ กขอ มูลสํ ารองอยา งสม่ํ าเสมอเพื่ อตรวจสอบวายังคง
สามารถเขาถึงขอมูลไดตามปกติ
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2.1.2.9 จัด ทํ า ขั้ นตอนปฏิ บัติ สํ า หรับ การกู คืนข อมู ล ที่ เ สี ย หายจากขอ มู ล ที่ได
สํารองเก็บไวต รวจสอบ และทดสอบประสิทธิภ าพ และประสิท ธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกูคื น
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ
2.1.2.10 กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับที่ไดสํารองเก็บไว
2.2 แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินใน กรณีทไี่ มสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2.1 มีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมฉุกเฉินกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
2.2.1.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2.1.2 มีก ารประเมิ นความเสี่ ย งสํ า หรับ ระบบที่ มีค วามสํ า คั ญ เหลา นั้ นและ
กํ าหนดมาตรการเพื่อ ลดความเสี่ ย งเหล านั้ น เช น ไฟดั บ เป นระยะเวลานานไฟไหม แ ผ น ดิ นไหว
การชุมนุมประทวงทําใหไมสามารถเขามาใชระบบงานไดเปนตน
2.2.1.3 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ
2.2.1.4 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูลและทดสอบกูคืนขอมูล
ที่สํารองไว
2.2.1.5 มี ก ารกํ า หนดช อ งทางในการติ ด ต อ กั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารภายนอก เช น
ผูใหบริการเครือขายฮารดแวรซอฟตแวรเปนตนเมื่อเกิดเหตุจําเปนที่จะตองติดตอ
2.2.1.6 การสร างความตระหนัก หรื อให ค วามรู แ ก เ จ า หน า ที่ ผู ที่ เ กี่ ย วข องกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหรือสิ่งที่ตองทําเมื่อเกิดเหตุเรงดวนเปนตน
2.2.2 มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถ
ปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.3 แนวปฏิบัติในการสํารองและกูคืนขอมูล
2.3.1 การสํารองขอมูล
2.3.1.1 ผูดู แ ลระบบต องตั้ ง ค า ระบบให มี การสํา รองข อมูล โดยอั ต โนมั ติ ห รื อ
ทําการสํารองขอมูล ของระบบ ซึ่ งอยูในความรับผิด ชอบของตนเองตามความเหมาะสมของแตล ะ
ระบบไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน
2.3.1.2 ผูดูแลระบบตองตั้งคาสํารองขอมูลอัตโนมัติสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายของเว็บไซต (Web Server)
2.3.1.3 ผูใชงานเครื่ องคอมพิวเตอรทั่วไปจะตองทําการสํารองขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอรของตนเองตามความเหมาะสมไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน
2.3.1.4 เมื่ อ สถาบั น ประกาศ ให มี ก าร สํ า รองข อ มู ล เนื่ อ ง จากจะได มี
การดําเนินการที่อาจสงผลตอข อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอรของผูใช ผูใชจะตองทํ าการสํารองขอมู ล
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.3.1.5 หากผู ดู แ ลระบบหรื อ ผู ใ ช ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ ห็ น ว า ข อ มู ล ใด
เปนขอมูลสําคัญใหพิมพ (Print) ออกมาเก็บสํารองไวในรูปของเอกสารกระดาษ (Hard Copy)
2.3.1.6 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันตองทําการทดสอบกูขอมูลสํารอง
ในทุกระบบโดยตองมีการทดสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้งซึ่งการทดสอบดังกลาวตองใชขอมูล สํารอง
จากระบบที่ใชงานจริงแตทดสอบบนระบบทดสอบ
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2.3.1.7 ผูดูแลระบบตองทําการสํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกรและเก็บ
รักษาไวตามแนวทางปฏิบัติการเก็บรักษาขอมูลขององคกรโดยตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอมูลที่สําคัญดวย
2.3.2 การกูคืนขอมูล
2.3.2.1 ผูใชงานจะตองเปด ใชงานการกูคืน (Recovery) ของระบบปฏิบัติการ
ตลอดเวลา
2.3.2.2 ผูดูแลระบบจะตองจัด หาเครื่ องคอมพิวเตอร อุปกรณและการติด ตั้ ง
ซอฟตแวรใหมเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย
2.3.2.3 ผูด ูแลระบบจะตองทําการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สนับสนุนเพือ่ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
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สวนที่ 11 นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
(Information Security Audit and Assessment policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อใหมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ที่อาจมีผ ลตอความ
มั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศของสถาบัน
2. แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
2.1 สถาบั นตอ งจัดใหมีการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ย งดา นความมั่น คงปลอดภั ยดาน
สารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment)
หรือกระบวนการการทํางานที่เกี่ยวของกับสารสนเทศของสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายใน
สถาบันที่ไดรับการแตงตั้งจากสถาบัน (Internal Auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมัน่ คง
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor)
2.3 มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติดังนี้
2.3.1 กําหนดใหมี การระบุแ ละจัด สรรทรัพยากรที่ จําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
2.3.2 กําหนดใหสิทธิใหผูตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบไดแบบอาน
อยางเดียว (Read only)
2.3.3 ในกรณีที่จาํ เปนตองเขาถึงขอมูลในแบบอื่นๆ ใหสรางสําเนาสําหรับขอมูลนัน้ เพือ่ ให
ผูตรวจสอบใชงานรวมทั้งควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จหรือจัดเก็บไวโดยมีการปอนกัน
เปนอยางดี
2.3.4 กําหนดใหมีการเฝาระวังการเขาถึงระบบของผูตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกขอมูล แสดง
การเขาถึงนั้น (log) ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานที่สําคัญๆ
2.3.5 ในกรณีที่มีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดใหแยก
การติดตั้งเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบที่ใชในการพัฒนา
และมีการจัดเก็บปองกันเครื่องมือนั้น จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
2.4 ตองสรุปผลการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง พรอมขอเสนอแนะตอผูอํานวยการ
สถาบันเพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบัน
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สวนที่ 12 นโยบายดานความรับผิดชอบ
(Responsibility Policy)
1. วัตถุประสงคของนโยบาย
เพื่อกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีเครือขาย ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง
ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
2. แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบ
2.1 กรณีเครือขายภายในสถาบัน ระบบคอมพิวเตอรของสถาบัน หรือขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง
ละเลยหรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) เปน
ผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น
2.2 ใหฝายเทคโนโลยีส ารสนเทศเปนสถาบันหลักในการรับ ผิดชอบงานด านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยใหเปนไปตามประกาศนี้และใหมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติใหเ ปนปจจุบัน
โดยทุก 1 ป จะตองทบทวนอยางนอย 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยใหอยูในอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) หรือรองผูอํานวยการฝายบริหาร ในฐานะ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน
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ภาคผนวก
โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน และผูมสี ว นเกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

คณะอนุก รรมการ
ตรวจสอบและประเมิน ผล

คณะอนุก รรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุก รรมการ
ดา นวิช าการ

คณะอนุก รรมการ
ดานกฎหมาย

คณะอนุก รรมการ
ดา นทรัพ ยากรบุค คล

ผูอํานวยการ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

รองผูอํานวยการ (วิชาการ)

รองผูอํานวยการ (บริหาร)

ผูตรวจสอบภายใน

สํานักอํานวยการ

สํานักยุทธศาสตร
และสื่อสารองคกร

สํานักจัดการองคความรู

สํานักความรวมมือ
และชวยเหลือภูมิภาค

สํานักพัฒนาองคความรู
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รายการเครือ่ งคอมพิวเตอรของสถาบัน
ลําดับที่
ประเภท/ยี่หอ
1
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว Toshiba
2
เครื่องคอมพิวเตอร จอ 15"
3
เครื่องคอมพิวเตอร จอ 17"v7550hp
4
เครื่องคอมพิวเตอร Compaq
5
เครื่องคอมพิวเตอร HP Pavillion W5388D
6
เครื่องคอมพิวเตอร Acer Aspire e500
7
เครื่องคอมพิวเตอร Sony VGN-SZ477N/C
8
เครื่องคอมพิวเตอร Sony vaio VGN-Z16sn
9
เครื่องคอมพิวเตอร Lenovo IdeaPad s10
10
เครื่องคอมพิวเตอร Lenovo ThinkPad R61
11
เครื่องคอมพิวเตอร Lenovo Think Centre M57e/Tower
12
เครื่องคอมพิวเตอร iMAC 21.5 inch
13
เครื่องคอมพิวเตอร Dell Vostro
14
เครื่องคอมพิวเตอร Acer travelMate
15
เครื่องคอมพิวเตอร Acer TM4750
รวม

จํานวน (เครื่อง)
2
2
2
12
1
3
2
2
2
20
4
1
3
1
1
58

รายการอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร
ลําดับที่
ประเภท/ยี่หอ
1
FAX Brother Laser MFc8840D
2
Scaner umax astra 6700
3
Printer Canon ip4200 pri-000387
4
Printer Brother dcp-120c pri-000161
5
Printer Epson Dot Matrix
6
Printer HP Laserjet P3005N
7
Printer Canon Pixma iX4000
8
Printer Xerox Docuprint Color Laser C1110
9
Printer FUJI Xerox Phaser3428D (B/W)
10
Printer FUJI Xerox 3290 Docuprint Laser
11
Printer HP Officejet pro K8600 (Color)
12
Printer Xerox Docuprint Color Laser C1110
13
Mobile Printer Hp Officejet H470b
14
Printer A3 HP Pfficejet (Color)
15
Printer Canon IP4760
รวม

จํานวน (เครื่อง)
1
1
1
1
1
1
1
2
6
2
1
1
1
1
1
22
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รายการอุปกรณนําเสนองาน และการสือ่ สาร
ลําดับที่
ประเภท/ยี่หอ
1
โทรทัศน Sony 29 นิ้ว
2
จานดาวเทียม 7.5 ฟุต Extra move dynasat
3
วิทยุสื่อสาร Motorola
4
ตู Rack พรอมชุดรวมสัญญาณ
5
ชุดไมโครโฟนประธาน 1 ตัว
6
ชุดไมโครโฟนคอหาน
7
ชุดรวมสัญญาณไมโครโฟน 1 ชุด
8
ชุดไมโครโฟนคอหาน ประธาน
9
ไมคตดิ เสื้อ TOA
10
ไมคลอยคู YUGO [ไมค 2 ตัวรับสัญญาณ 1 เครื่อง]
11
ไมคลอยคู YUGO
12
ขาไมโครโฟนตั้งพื้น [ดัดแปลงเปนขาตั้ง TV]
13
อุปกรณรวมสัญญาณ ADSL
14
กลองวีดิโอ Sony
15
Battery for Digital Camera Sony
16
Adapter for Digital Camera Sony
17
กลอง Canon
18
กลอง DSLR Nikon
19
แฟลช Nikon SB-900
20
จอฉายขนาด 100"
21
จอรับภาพแบบมอเตอร
22
จอรับภาพแบบมือดึง
23
จอรับภาพแบบแขวน 120" Vertex
24
จอรับภาพแบบแขวน 150" Vertex
25
จอ Sumsung 32"
26
เครื่องฉายภาพจากวัตถุ [Visualizer]
27
เครื่องฉายแผนใส [Overhead Projector]
28
เครื่องฉายโปรเจคเตอร Acer 2000 Ansi
29
เครื่องฉายโปรเจคเตอร Panasonic 2600 ansi
30
เครื่องฉายภาพ
31
เครื่องจายกระแสไฟฟา [ควบคุมการสนทนา]
32
ชุดเครื่องเสียง [เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง 50w 2]
33
ลําโพง 15 นิ้ว ยี่หอ BIK
34
เครื่องอัดเทป ยีห่ อ TEAC W-860R
35
เครื่องบันทึกเสียง Sony IC Audio recorder ICDSX45

จํานวน
1
1
5
1
1
56
1
1
6
1
4
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
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ลําดับที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ประเภท/ยี่หอ
เครื่อง Dattape
External Hard Disk 2.5" Expansion Drive 1 tb
External Hard Disk 2.5" Expansion Drive 500 gb
CD/DVD-RW External USB
จุดการจายสัญญาณอินเทอรเน็ต 54 mb Links
ขาไมคแบบตัง้ โตะ
ขาไมคแบบตัง้ พื้น
จุดการจายสัญญาณอินเทอรเน็ต 54 mb Links
เครื่องเลน/บันทึกเสียง MP3
รวม

รายการซอฟตแวรของสถาบันที่ใชอยูใ นปจจุบนั
ลําดับที่
ประเภท/ยี่หอ
1
Nod 32 SMB Edition
2
Nod 32 Enterprise Edition 3
3
Microsoft Office 2002
4
SPSS for Windows 12.0
5
CD Organize
6
Adobe Captivate 3
7
Adobe CS3 Suit Design Premium
8
Software for Library management System
9
E-Document ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
10
ระบบการฝกอบรมแบบ E-Learning
11
EViews7
12
Acrobat Professional 10
13
Microsoft Office Pro Plus 2010
รวม

จํานวน
1
3
1
2
2
2
2
3
4
131
จํานวน
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
16
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ระบบสารสนเทศของสถาบัน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบดังกลาวประกอบดวยระบบหลายระบบเขาดวยกัน และ
มีฟงกชันในการทางงานดังนี้
1. ทะเบียนหนังสือรับ ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
1.1. สรางคําขอ
1.2. คําขอรออนุมตั ิ
1.3. ทะเบียนหนังสือรับ
1.4. บันทึกการเดินเอกสาร
1.5. ยกเลิกหนังสือรับ
1.6. แกไขหนังสือรับ
2. ทะเบียนหนังสือออก/บันทึกภายใน ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
2.1. สรางคําขอ
2.2. ตารางคําขอ
2.3. ออกเลขที่บันทึกภายใน
2.4. ยกเลิกหนังสือ
2.5. แกไขหนังสือ
3. จัดซื้อ จัดจาง ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
3.1. สรางคําขอ
3.2. คําขอรออนุมตั ิ
3.3. ตารางคําขอ
3.4. ออกเลขที่หนังสือ
3.5. ยกเลิกหนังสือ
4. สัญญาตรวจรับ ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
4.1. สรางสัญญา
4.2. รายการสัญญา
4.3. ออกเลขที่หนังสือสัญญา
4.4. บันทึกตรวจรับ
4.5. ยกเลิกหนังสือสัญญา
4.6. ยกเลิกบันทึกตรวจรับ
4.7. แกไขหนังสือสัญญา
5. หองประชุม ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
5.1. จองขอใชหองประชุม
5.2. ตารางการจองหองประชุม
5.3. ประวัติการจองหองประชุม
5.4. แกไขการจองหองประชุม
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6. รถยนต ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
6.1. สรางใบขอใชรถยนต
6.2. คําขอที่รออนุมตั ิ
6.3. ตารางการจองรถ
6.4. บันทึกการใชรถยนต
6.5. คําขอที่ไมอนุมตั ิ
6.6. ประวัติการใชรถ
6.7. แกไขตารางการจองรถ
7. งบประมาณ ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
7.1. การตั้งคางบประมาณ
7.1.1. งบประมาณประจาป
7.1.2. หมวดหลัก
7.1.3. หมวดรอง
7.1.4. หมวดยอย
7.1.5. รายละเอียดหมวดยอย
7.1.6. ตั้งคาหมวด
7.2 บันทึกการใชงบประมาณ
7.2.1 โครงสรางการใชงบประมาณ
7.2.2 บันทึกการขอใชงบประมาณ
7.2.3 บันทึกการใชเงิน
7.2.4 รายการบันทึกการเบิกจาย
7.2.5 แสดงผลงบประมาณการใชเงิน
8. การลา ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี้
8.1. สรางคําขอลา
8.2. สถิติการลา
8.3. คําขอรออนุมตั ิ
8.4. ตารางคําขอ
8.5. ยกเลิกการลา
8.6. กําหนดสิทธิการลา
8.7. แกไขใบลา
8.8. รายงานผลการลา
9. ระบบบริหารการฝกอบรม ประกอบดวยฟงกชัน ขอมูลการฝกอบรม
10. ระบบบริหารโครงการวิจัยประกอบไปดวย ขอมูลโครงการวิจัย
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11. Administrator
11.1. ขอมูลรถยนต
11.2. ขอมูลหองประชุม
11.3. กําหนดวันหยุด
11.4. Group
11.5. User
11.6. ฝาย
11.7. สวนงาน
11.8. ตําแหนง
11.9. คํานําหนา
11.10. Reset Password
11.11. กําหนดสิทธิการลาในปงบประมาณ
11.12. แกไขสิทธิการลา
11.13. ทะเบียนคุมเอกสาร
12. รายงาน
12.1. รายงานหนังสือรับ
12.2. รายงานหนังสือออก
12.3. รายงานจัดซื้อ
12.4. รายงานสัญญา/ตรวจรับ
12.5. รายงานหองประชุม
12.6. รายงานรถยนต
12.7. รายงานการลา
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