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นโยบายและแนวปฏบิัติในการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัดานสารสนเทศ 
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

พ.ศ. 2559 
 
1. บทนํา 
 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามขอตกลง            
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและองคการสหประชาชาติ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหวางประเทศ  เพ่ือการคาและการพัฒนา พ.ศ. 2544 มีภารกิจในการจัดการศึกษาอบรมและ            
ใหการสนับสนุนการคนควาวิจัย เพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศและการพัฒนา แกบุคลากรของ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา         
ในการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแสวงประโยชนจากกระแสโลกาภิวัฒนและ                
การเปดเสรีในดานตาง ๆ   
 สถาบันมีระบบสารสนเทศเปนสวนประกอบสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการภายในองคกร การสื่อสารภายในและภายนอก รวมถึงการเผยแพรขาวสาร          
ดานวิชาการ ดานการฝกอบรมและใหการสนับสนุนเพ่ือการคนควาวิจัยแกบุคลากรของประเทศตาง ๆ            
ในภูมิภาคเอเชีย ดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา เปนตน                
ซ่ึงระบบสารสนเทศจะชวยใหการเขาถึงขอมูล ตลอดจนการติดตอสื่อสารมีความรวดเร็วและ                  
มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันท่ีเชื่อมตอ           
ในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมีเว็บไซตสําหรับเปนชองทาง                  
ในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Doc) ระบบงบประมาณบัญชี
การเงิน เปนตน อยางไรก็ตามสถาบัน มีความตระหนักวาระบบสารสนเทศน้ันมีความเสี่ยงสูง และ
อาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เพราะการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตอเชื่อมโยงขอมูลไปยังสถาบันตาง ๆ รวมถึงการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต ทําใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดหลาย
รูปแบบ เชน โปรแกรมประสงคราย หรือการบุกรุกโจมตีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือกอกวน
ใหระบบใชการไมได รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับของทางสถาบัน ซึ่งอาจทําใหสถาบันสูญเสีย
ชื่อเสียงและภาพพจนของสถาบัน ดังน้ันจึงมีความจําเปนจะตองตระหนักถึงการใหการดูแล
บํารุงรักษา และการควบคุมรักษาความม่ันคงปลอดภัย ดานสารสนเทศเปนอยางยิ่ง 
 ดวยเหตุนี้สถาบัน จึงจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของสถาบัน เพ่ือใหการดําเนินงานดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิสมีความมัน่คงปลอดภัยและ
เชื่อถือได เปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
2.  วัตถปุระสงค 
 2.1 เพ่ือสรางความเชื่อมั่นวาการใชงานและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ภายในสถาบันเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน และสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 
 2.2 เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ใหผูบริหาร เจาหนาท่ี ผูดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานรวมกับหรือใหกับสถาบัน ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความ
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ม่ันคงปลอดภัยในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันในการดําเนินงานและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 
 2.3 เพ่ือทําการเผยแพรใหเจาหนาท่ีทุกระดับในสถาบันไดรับทราบ และพนักงานทุกคนจะตอง                
ลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 
 
3. นิยามศัพท 
 3.1 “สถาบัน” หมายถึง สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 3.2 “หัวหนาสถาบัน” หมายถึง หัวหนาสถาบันตาง ๆ ภายในสถาบันระหวางประเทศ               
เพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เปนตน 
 3.3 “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของสถาบันระหวางประเทศ              
เพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 3.4 “ทรัพยากร (Resource)” หมายถึง ฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูลสารสนเทศ ภายใต    
การดูแลของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 3.5 “เครือขายคอมพิวเตอร” หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรของสถาบันระหวางประเทศ               
เพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 3.6 “ผูดูแลระบบ (System Administrator)” หมายถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแล
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร 
 3.7 “บุคลากร”หมายถึง พนักงานและเจาหนาท่ี รวมถึง ลูกจาง หรือบุคคลอื่นท่ีได รับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานตามสัญญาของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา               
(องคการมหาชน) 
 3.8 “ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง สถาบันที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหคําปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร ระบบชุดคําสั่ง ชุดคําสั่ง
โปรแกรม และเครือขายในสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 3.9 “ผูใชงานภายใน (Internal User)” หมายถึง บุคลากรภายในสถาบันระหวางประเทศเพ่ือ
การคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ที่มีบัญชีผูใชงานที่ออกโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
บุคคลหรือสถาบันภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชเครือขาย 
 3.10 “ผูใชงานภายนอก (External User)”0หมายถึง บุคลากรภายนอกท่ีสถาบันระหวาง
ประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) อนุญาตใหมีสิทธิในการเขาถึงเครือขายและ
ขอมูล โดยจะไดรับสิทธิในการใชงานตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของตนเอง 
 3.11 “บัญชีผูใชงาน (User Account)” หมายถึง บัญชีท่ีผูใชงานใชในการเขาถึงและใชงาน
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงระหวางผูใชงานกับผูใหบริการระบบสารสนเทศ 
 3.12 “การพิสูจนตัวตน” หมายถึง ขั้นตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน (Identity)               
ท่ีแสดงวาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง 
 3.13 “สิทธิของผูใชงาน” หมายถึง สทิธิทั่วไป สทิธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดท่ีเก่ียวของ
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.14 “แนวทางปฏิบัติ (Guideline)” หมายถึง แนวทางท่ีไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําให
ปฏิบัติตามเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 
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 3.15 “การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การกําหนดสทิธิหรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ท้ังทางอิเล็กทรอนิกส
และทางกายภาพ รวมท้ังการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก 
 3.16 “ความ ม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายถึง  การ รักษาไว ซ่ึ งความลับ 
(Confidentiality) ความถูกตองของขอมูล (Integrity) และความพรอมในการใชงาน (Availability) 
ของเครือขาย ระบบ และขอมูลสารสนเทศ  
 3.17 “เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง เหตุการณท่ีแสดงความเปนไปไดถึงความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือเหตุการณที่เก่ียวของ
กับความมั่นคงปลอดภัย 
 3.18 “สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด” หมายถึง
สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted or Unexpected) 
ซ่ึงอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 
 3.19 “หนาจอภาพรวม (Desktop)” หมายถึง พื้นท่ีหนาจอหลักของระบบคอมพิวเตอรท่ีปรากฏ
หลังจากท่ีเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อเขาสูระบบของคอมพิวเตอร 
 3.20 “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดท่ีอยูในระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 3.21 “สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล 
การจัดระเบียบใหขอมูลซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบท่ีผูใช
สามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสนิใจและอ่ืน ๆ  
 3.22 “ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อม                   
การทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงาน                  
ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
 3.23 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)” หมายถึงระบบ      
งานของสถาบันที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยใน              
การสรางสารสนเทศ ท่ีสถาบันสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุน
การใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน 
 3.24 “สินทรัพย” หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการสื่อสารของสถาบัน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิ เปนตน 
 3.25 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล (E-mail)” หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใชในการรับ-สง
ขอความระหวางกันโดยผานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีเชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลท่ีสงเปนได                     
ท้ังตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับ    
คนเดียวหรือหลายคน  
 3.26 “รหัสผาน (Password)” หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ท่ีใชเปนเคร่ืองมือ              
ในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สวนที่ 1 นโยบายการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
(Access Control Policy) 

 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศและอุปกรณ                          
ในการประมวลผล กําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึงตามนโยบายท่ีเก่ียวของกับ                 
การกําหนดสิทธิ การอนุญาต หรือการมอบอํานาจของสถาบัน กําหนดกฎเกณฑการบริหารประเภท
ของขอมูล ลําดับความสําคัญ (ชั้นของความลับ) ระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่เขาถึงได และชองทาง             
การเขาถึง ในการใชงานสารสนเทศของสถาบันไดอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
 
2. แนวทางปฏิบัตใินการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
 2.1 การควบคุมการปลอดภัยทางกายภาพ ส่ิงแวดลอม และการเขา-ออก สถานที่ 
  2.1.1 สถานท่ีตั้งของสถาบัน ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ควบคุมการ                  
เขา-ออกท่ีรัดกุมและอนุญาตใหเฉพาะบุคคลท่ีได รับสิทธิผานเขาออกในสถาบันได เทานั้น 
บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอภายในสถาบันจะตองไดรับการบันทึกขอมูลประวัติ รวมถึงบันทึกเวลา            
การเขา-ออก จากเจาหนาท่ีดูแลทางเขา-ออกของสถาบันทุกคร้ัง 
  2.1.2 กําหนดใหมีระบบกลองวงจรปดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเฝาติดตามเหตุการณ 
ดูแลพื้นท่ีสวนกลาง บริเวณทางเขาหองปฏิบัติงาน รวมถึงหองควบคุมระบบเครือขาย หองเก็บ
เอกสาร และขอมูลสําคัญ บริเวณบันไดทางออกฉุกเฉิน หรือบริเวณทางเชื่อมตอการเขา-ออกท้ังหมด
ของสถาบัน นอกจากน้ีระบบยังตองมีเคร่ืองบันทึกภาพในสวนของภาคบันทึก พรอมกับมีอุปกรณ
สํารองไฟฟา (UPS) สํารองติดตั้งกับเคร่ืองบันทึกขอมูลภาคบันทึก 
  2.1.3 ตองมีการจําแนกและกําหนดพ้ืนท่ีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ
ประมวลผลขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม โดยจัดทําเปนเอกสาร หรือแผนผัง “การกาํหนดพ้ืนทีเ่พ่ือการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” เพ่ือจุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยจากผูท่ีไมไดรับอนุญาต รวมท้ังปองกันความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได 
  2.1.4 มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือปองกันบุคคลภายนอกบุกรุกเขาสูพ้ืนที่
ภายในสถาบัน 
 2.1.5 ประตูหรือทางเขาของหองปฏิบัติงานของบุคลากร หองควบคุมระบบเครือขายและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ตองมีระบบที่สามารถล็อคได เพ่ือปองกันการบุกรุกทางกายภาพ 
 2.1.6 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสถาบันตองปดประตูและหนาตางใหล็อคอยูเสมอ
ภายหลังเลิกงาน และนอกเวลาราชการ 
  2.1.7 ผูดูแลระบบ ตองจัดให มีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ การแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานท่ีตั้งของระบบของทั้งผูท่ีไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น 
 2.1.8 รณรงคหรือออกกฎใหบุคลากรสถาบันแขวนบัตรพนักงานเพ่ือใชระบุตัวตนในเวลาที่
อยูภายในอาคารสถาบัน 
 2.1.9 เอกสารกระดาษตองจัดเก็บใหอยูหางจากปลั๊กไฟ หรือบริเวณท่ีอาจกอใหเกิด
ประกายไฟ 
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 2.1.10 ตองแยกพื้นท่ีสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันออกจากพ้ืนท่ีท่ีมี              
การดูแล หรือบริหารจัดการโดยผูใหบริการภายนอก 
 2.1.11 ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงภายในสถาบัน 
 2.1.12 ควรจัดพ้ืนท่ีหรือบริเวณสงมอบผลิตภัณฑสําหรับบุคคลภายนอก ไวในบริเวณ
ตางหากเพ่ือหลีกเลี่ยงการเขาถึงพ้ืนท่ีอื่น ๆ ภายในสถาบัน และตองตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณที่                 
เปนอันตรายกอนท่ีจะโอนยายวัสดุน้ันไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน 
 2.1.13 หามไมใหมีการนําอาหาร เคร่ืองดื่ม และสูบบุหร่ีในบริเวณหรือพ้ืนที่หองควบคุม
ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 2.1.14 ตองจัดวางอุปกรณในพ้ืนท่ีหรือบริเวณที่ เหมาะสม  ไมให เกิดความเสี่ย ง              
ทางกายภาพ  เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยตอการเขาปฏิบัติงานของบุคลากร  
 2.1.15 ดําเนินการตรวจสอบ สอดสอง ระดับอุณหภูมิ และดูแลสภาพแวดลอมภายใน
บริเวณหองควบคุมระบบเครือขาย  ระบบคอมพิวเตอร ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย                   
อยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกันความเสียหายตออุปกรณท่ีอยูในบริเวณดังกลาว 
 2.1.16 มีมาตรการปองกันอุปกรณไฟฟาเสียหายจากการท่ีกระแสไฟฟาไมแนนอน หรือ
ไฟฟากระชากอันจะทําใหระบบสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณไฟฟาเกิดความเสียหาย 
โดยใหมีการติดตั้งระบบสํารองไฟฟา (UPS) และตองทดสอบระบบอยางสมํ่าเสมอ โดยทดสอบใหตรง
ตามคําแนะนําท่ีผูผลิตไดระบุไว 
 
 2.2 ขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (Access Control) ดังนี้ 
  2.2.1 มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล โดยคํานึงถึง              
การใชงานและความม่ันคงปลอดภัย 
  2.2.2 ในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบาย                  
ท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของสถาบัน 
  2.2.3 ตองกําหนดประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับของขอมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาท่ีไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง 
 
 2.3 การควบคุม และการอนุญาตใหเขาถึงระบบ 
  2.3.1 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับ
การเขาใชงานของผูใชระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสมํ่าเสมอทุก 6 เดือน                   
เปนอยางนอย ท้ังน้ี ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 
 2.3.2 ผูดูแลระบบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเทาน้ันที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการ
เขาถึงขอมูล และระบบสารสนเทศได 
 2.3.3 ผูดูแลระบบ ควรจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ท่ีมีตอระบบสารสนเทศ            
ท่ีสําคัญ 



 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการรักษาความม่ันคงปลอดภยัดานสารสนเทศ 6 
 

 2.3.4 ผูดูแลระบบ ตองจัดให มีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ การแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานท่ีตัง้ของระบบ ของทั้งผูท่ีไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น 
 2.4 ขอมูล ลําดับช้ันความลับของขอมูล เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง 
  2.4.1 ประเภทขอมลูของสถาบันแบงไดดงัน้ี 
   2.4.1.1 ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร ไดแก  
    1) ขอมลูท่ีเก่ียวของกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
    2) ขอมลูท่ีเก่ียวของกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    3) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 
    4) ขอมลูท่ีเก่ียวของกับคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
    5) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับดานทรัพยากรบคุคล 

6) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับสาํนักงานอํานวยการ 
7) ขอมลูท่ีเก่ียวของกับสํานักยทุธศาสตรและสื่อสารองคกร 

   2.4.1.2 ขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ ไดแก 
  1) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับสาํนักจัดการองคความรู 
  2) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับความรวมมือและชวยเหลอืภมูิภาค 
        3) ขอมูลท่ีเกีย่วของกับสาํนักพัฒนาองคความรู 

  2.4.2 ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับของขอมูล ใชแนวทางตามระเบียบวาดวย              
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ซึ่งระเบียบ ดังกลาวเปนมาตรการท่ีละเอียด รอบคอบ              
ถือวาเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และในการรักษาความปลอดภัย                
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนดกระบวนการ และกรรมวิธีตอ เอกสารที่สําคัญไว                    
โดยการกําหนดชั้นความลับ ตามความสําคัญของขอมูลในเอกสาร กําหนดไว 3 ระดับ ไดแก ลับ ลับ
มากลับท่ีสุด และมีการกําหนดความรับผิดชอบ ใหแกผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ เปนผูพิจารณา
กําหนดระดับชั้นความลับของเอกสาร และการยกเลิกหรือปรับระดับชั้นความลับของเอกสารตาม
ความจําเปน 
  2.4.3 ระดับชั้นการเขาถึงกําหนดใหมีมาตรการควบคุมตาง ๆ เชน ขอมูลท่ีไมเปน สาธารณะ 
ขอมูลลับ ขอมูลสําคัญ ขอมูลใชเฉพาะภายในการบริหารงานในสถาบัน ตามลําดับของสารสนเทศ           
แตละประเภท ดังน้ี 
   2.4.3.1 ขอมูลสารสนเทศประเภทเอกสาร ตองมีการกําหนดสิทธิและระดับ                
การเขาถึงขอมูลใหเหมาะสมกับผูใชและหนาที่รับผิดชอบ บุคคลอื่นท่ีตองการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ดังกลาวน้ี จะตองมีการทําหนังสือขออนุญาตใชขอมูลผานผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของตามลําดับ   
   2.4.3.2 ขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ตองมีการกําหนดสิทธิและระดบัการเขาถงึ
ขอมูลและระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ              
ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบทั้งนี้ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ  
ตามความจําเปนในการใชงาน บุคคลอ่ืนท่ีตองการเขาถึงขอมูลสารสนเทศดังกลาวน้ี จะตองมีการ              
ทําหนังสือขออนุญาตใชขอมูลผานผูบังคบับัญชาท่ีเก่ียวของตามลําดับ   
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  2.4.4 เวลาที่ไดเขาถึง 
   2.4.4.1 การเขาถึงสารสนเทศของสถาบันในเวลาทําการปกติ จันทร-ศุกร เวลา 
09.00–17.00 น.) 
   2.4.4.2 การเขาถึงในชวงเวลาพิเศษเปนรายคร้ัง ตองระบุชวงเวลาและจํานวน
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 (เขาถึงไดท้ังในและนอกเวลาราชการ) 
  2.4.5.6 ระบบอินทราเน็ต (เขาถึงไดท้ังในและนอกเวลาราชการ) 
  2.4.5.7 ระบบอินเทอรเน็ต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา) 
  2.4.5.8 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (เขาถึงไดทุกชวงเวลา) 
  2.4.5.9 เว็บไซต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา หรือ ในชวงเวลาพิเศษท่ีกําหนด) 
  2.4.5.10 การประชุมทางไกล (เขาถึงไดในเวลาราชการและในชวงเวลาพิเศษเปนรายคร้ัง) 

 
 

 2.5 การใชงานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business Requirements 
for Access Control)  

2.5.1 มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยจัดทําขอปฏิบัติสําหรับการควบคมุการเขาถงึ
สารสนเทศ (อางถึง 2.2 ขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ)  

2.5.2 มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ และขอกําหนด ดาน
ความม่ันคงปลอดภัย โดยกําหนดสิทธิที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ ควบคุม และตรวจสอบการ
เขาถึงขอมูลท่ีมีความลับในลําดับชั้นตาง ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต  
 

 2.6  การบรหิารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management)  
2.6.1 สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพ่ือใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย 

และผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือ รูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม 

2.6.2 การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจาก
ทะเบียนของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว  

2.6.3 การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) ตองจัดใหมีการควบคุม 
และจํากัดสิทธิเพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีรวมถึง              
สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึง  

2.6.4 การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management)              
ตองจัดใหมกีระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม  

2.6.5 การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights) ตองจัด
ใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
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2.7 การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (Clean Desk and 

Clear Screen Policy) สําหรับบุคลากร 
 2.7.1 ตองมีการจัดเก็บขอมูลสําคัญในสถานท่ีที่มีความปลอดภัย เชน ในตูเอกสารท่ีมี 
กุญแจล็อค และไมท้ิงเอกสารท่ีสําคัญไวบนโตะ เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสินของสถาบัน 
 2.7.2 ตองไมเก็บบันทึกไฟลขอ มูลสํ าคัญไวบนหนาจอภาพรวม  (Desktop) ของ
คอมพิวเตอร หากมีความจําเปนตองบันทึกไวบนหนาจอรวมดังกลาว จะตองทําการสํารองขอมูลเก็บ
ไวในฮารดดิสกอื่นท่ีมีความปลอดภัย 
 2.7.3 ตองไมบันทึก หรือแสดง ชื่อผูใชงาน หรือรหัสผาน หรือขอมลูท่ีแสดงถงึวิธีการเขาถงึ
การใชงานสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ และอุปกรณในการประมวลผล 
 2.7.4 ตองปองกันเคร่ืองโทรสาร เ ม่ือไมมีผู ใชงาน และปองกันตูหรือบริเวณท่ีใชใน                 
การรับ-สงเอกสารไปรษณีย เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 
 2.7.5 หามผูที่ไมไดรับอนุญาตใชอุปกรณตางๆ ของสถาบัน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร กลอง
ดิจิตอล เคร่ืองพิมพ เคร่ืองสําเนาเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร เปนตน 
 2.7.6 นําเอกสารออกจากเคร่ืองพิมพทันทีท่ีพิมพงานเสร็จ 
 2.7.7 ตองทําการทําลายขอมูลท่ีบันทึกอยูในอุปกรณฮารดดิสกหรือสื่อบันทึกขอมูล                    
กอนทําการเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ 
 2.7.8 ตองทําการทําลายขอมูลท่ีบันทึกอยูในอุปกรณฮารดดิสกหรือสื่อบันทึกขอมูล                   
กอนทําการทําลายหรือจําหนาย 
 2.7.9 ตองทําการตรวจสอบ (Check) ฮารดดิสก เพื่อปองกันการกูคืนขอมูลในฮารดดิสก 
โดยการใชวิธีแบบเขียนทับซํ้าจํานวน 1 คร้ัง สําหรับขอมูลท่ีมีความลับระดับต่ําหรือแบบเขียนทับซํ้า
จํานวน 3 คร้ัง สําหรับขอมูลท่ีมีความลับระดับปานกลาง หรือแบบเขียนทับซํ้าจํานวน 7 คร้ัง สําหรับ
ขอมูลท่ีมีความลับระดับสูง 

2.7.10 ตองลบขอมูลออกจากฐานขอมูลท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป และสํารองขอมูล                 
ลงฮารดดิสกภายนอก (External Hard Disk) หรือสื่อขอมูลสํารอง (Backup Media) และจัดเก็บไว
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไมเสี่ยงตอการร่ัวไหลของขอมูล 

2.7.11 ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาในการทําลายสื่อบันทึกขอมูล หรือลบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสออกจากฐานขอมูล 

2.7.12 โปรแกรมประยุกตที่ใชในสถาบันตองเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง 
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สวนที ่2 นโยบายการสรางความตระหนักในเรือ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภยั 
ระบบสารสนเทศ 

(Security Awareness Policy) 
 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรในสถาบัน และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
สถาบัน ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

2. แนวทางปฏบิตัิในการสรางความตระหนักในเรือ่งการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัระบบ
สารสนเทศ 
 2.1  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสมํ่าเสมอ              
โดยการจัดฝกอบรมอาจใชวิธีการเสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเขากับหลกัสตูรอบรมตาง ๆ 
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันท่ีมีอยูแลว 
 2.2  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติ
ใหกับบุคลากรในสถาบัน โดยการจัดสัมมนาควรจัดปละไมนอยกวา 1 คร้ัง โดยอาจจัดรวมกับ                
การสัมมนาอ่ืนดวยก็ได และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศมาถายทอดความรู 
 2.3  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองติดประกาศประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัต ิ              
ในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอควรระวังในรูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ เพ่ือสรางความตระหนักในเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศใหแกบุคลากรในสถาบัน 
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สวนที่ 3 นโยบายการบริหารจัดการรหัสผาน 
(Password Management Policy) 

 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือใหผูใชงานไดมีแนวทางปฏิบัติท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยเกี่ยวกับการใชรหัสผาน เพ่ือการระบุ
ตัวตน และสรางความปลอดภัยจากบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาลวงรูรหัสผาน อันสงผลกระทบ              
ตอความม่ันคงปลอดภัยตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 
 

2. แนวปฏิบติัในการบรหิารจัดการรหสัผาน 
 2.1 ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกตองลงทะเบียนบัญชีผูใช เพ่ือขอใชงานรหัสผาน              
โดยตองทําการกรอกขอมูลคํารองขอใชงานของสถาบัน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.2 ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกตองลงนามยินยอมในสัญญาเร่ืองการเก็บรักษา
รหัสผานไวเปนความลับ ซ่ึงขอความดังกลาวรวมอยูในเงื่อนไขในเอกสารคํารองขอใชงานแลว 
 2.3 สําหรับผูใชงานรายใหมจะไดรับรหัสผานคร้ังแรก (Default Password) และเม่ือมีการ             
เขาสูระบบใด ๆ ในคร้ังแรกน้ัน ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 
 2.4 การกําหนดรหัสผาน ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกตองดําเนินการ ดงัน้ี 
  2.4.1 การกําหนดรหัสผานตองไมใชคําศัพทที่มาจากพจนานุกรม ชื่อผูใชงาน ชื่อหนัง หรือ
ชื่อสถานที่ และตองไมใชขอมูลที่เก่ียวของกับสถาบัน หรือเปนขอมูลสวนตัวของผูใชงานซึ่งอาจงาย 
แกการคาดเดา เชน รหัสประจําตัวเจาหนาที่ หมายเลขโทรศัพท วันเกิด หรือ ชื่อบุคคลในครอบครัว 
เปนตน 
  2.4.2 ตองไมกําหนดรหัสผานท่ีประกอบดวยตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีเรียงซํ้ากันเกินกวา                 
3 ตัว หรือเรียงกัน ตามลําดับ เชน aaaabbbb, 11111111, abcdefg หรือ 123456 เปนตน 
  2.4.3 รหัสผานตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร 
  2.4.4 รหัสผานตองมีสวนประกอบของตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ผสมกัน ดังน้ี 
   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 ระบบสารสนเทศของสถาบันตองมีการแนะนําผูใชงานในการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 
เชน รหัสผานที่ผูใชงานกําหนดน้ันอยูในระดับออน ปานกลาง หรือแข็งแกรง เปนตน 
 2.8 เวลาปอนรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผานออกมา แตตองแสดงออกมาในรูปแบบ
ของสัญญาลักษณแทนตัวอักษรน้ัน เชน ‘X’หรือ ‘O’ ในการพิมพแตละอักษร 
 2.9 ตองไมสงรหัสผานบนระบบเครือขาย ตองดําเนินการรักษาความลับใหรหัสผานกอน                
สงรหัสผานระบบเครือขาย 
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 2.10 ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอก ตองไมเก็บรหัสผานไวในเค ร่ืองคอมพิวเตอร              
ในรูปแบบท่ีสามารถอานได หรือไมควรเก็บรักษารหัสผานไวในท่ีที่บุคคลอ่ืนสามารถเห็นหรือเขาถึง               
ไดงาย เชน บนเคร่ืองคอมพิวเตอร บนโตะทํางาน เปนตน และตองเก็บขอมูลรหัสผานไวตางหาก                
จากขอมูลอ่ืน 
 2.11 หากมีเหตุที่นาเชื่อถือไดวามีการเปดเผยรหัสผาน ผูใชงานตองรายงานเหตุการณไปยัง
ผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานทันที 
 2.12 ถาพบวารหัสผานของตนถูกล็อคโดยไมทราบสาเหตุ ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบ              
หรือเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 
 2.13 รหัสผานของผูใชงานภายในท่ีลาออก หรือของผูใชงานภายนอกที่ สิ้นสุดการจางงาน             
หรือยายงาน ตองทําการยกเลิกสิทธิของผูใชงานในระบบทันทีภายใน 30 วัน 
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สวนที่ 4 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครือขาย 
(Network Policy) 

 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานและการควบคุมการเขาถึงเครือขาย โดยการกําหนดผูใชงานภายใน 
และผูใชงานภายนอก รวมถึงสิทธิของผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอก ซ่ึงผูใชงานทุกประเภท
จะตองผานการยืนยันหรือการพิสูจนตัวตนกอนท่ีจะสามารถเขาถึงและใชงานระบบเครือขายได 
นอกจากนั้น นโยบายนี้ยังจะใชในการกําหนดแนวทางการดูแลอุปกรณเครือขาย ควบคมุการออกแบบ 
การเชื่อมตอ และเสนทางการเดินทางของขอมูลบนเครือขายดวย 
 
2.  แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถงึเครอืขาย 
 2.1 การรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  
  2.1.1 ใหหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ทําการกําหนดผูใชงานภายในท่ีมี
สิทธิเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย หรือผูดูแลระบบ ใหมีสิทธิสําหรับการดูแลระบบคอมพิวเตอร  
แมขายเทาน้ัน ผูใชงานอ่ืน ๆ ใหผูดูแลระบบกําหนดใหสามารถเขาถึงบริการหรือขอมูลสารสนเทศ                 
ท่ีแตละบุคคลไดรับอนุญาตเทานั้น 
  2.1.2  บุคคลท่ีนอกเหนือจากขอ 2.1.1 ตองไมมีสิทธิเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย            
เพ่ือทําการเปลี่ยนแปลงคา (Configure) ตาง ๆ หรือดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขายโดยเด็ดขาด 
  2.1.3 ตองมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบในการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย และในกรณีท่ีพบวามีการใชงานหรือเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ                 
ในลักษณะที่ผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไข รวมท้ังมีการรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยทันที 
  2.1.4 ผูดูแลระบบตองเปดใชบริการ (Service) หรือพอรท (Port) เทาท่ีจําเปน ท้ังน้ีหาก
บริการหรือพอรทท่ีจําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภยั ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
จําเปนตองมีมาตรการปองกันเพ่ิมเติม 
  2.1.5 ผูดูแลระบบตองดําเนินการติดตั้งซอฟตแวรปรับปรุง (Patch) ท่ีจําเปนของ
ระบบงานสําคัญ เพื่ออุดชองโหวตาง ๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) บนระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย อยางสมํ่าเสมอ 
 2.2 การบริหารจัดการและการตรวจสอบเครือขาย 
  2.2.1 ตองมีการแบงแยกเครือขาย (Network Segmentation) ใหเปนสัดสวนตาม               
การใชงาน เปนเครือขายภายนอกสถาบัน และเครือขายภายในสถาบัน เชน เครือขายของฝายบริหาร 
ท่ีรวมสํานักอํานวยการ สํานักยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร และเครือขายของฝายวิชาการ                
ท่ีรวมสํานักจัดการองคความรู สํานักความรวมมือและชวยเหลือภูมิภาคและสํานักพัฒนาองคความรู 
เปนตน ท้ังน้ีตองมีการควบคุมดูแล โดยวิธีตอไปน้ี 
   2.2.1.1 ผูดูแลระบบตองควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขเครือขาย 
(IP Address) ตอบุคคลภายนอกสถาบัน และบุคคลภายในสถาบันท่ีไมมีสิทธิ 
   2.2.1.2 ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการแบงการใชหมายเลขเครือขาย (IP Address) 
สําหรับการแบงเครือขายยอย (Sub-Network) 
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   2.2.1.3 ผูดูแลระบบตองกําหนดมาตรการการบังคับและควบคุมการใชเสนทาง
เครือขาย (Network Routing Control) เพ่ือใหสามารถเชื่อมเครือขายภายนอกสถาบันผานชองทาง
ท่ีกําหนดไว 
  2.2.2 ตองมกีารควบคุมการเชื่อมตอระหวางเครือขายภายนอกสถาบันและภายในสถาบนั 
และควบคุมการเขาถึงเครือขายภายในสถาบัน อยางนอยโดยวิธีตอไปน้ี 
   2.2.2.1 ตองมีระบบปองกันการบุกรุก เชน กําแพงไฟ (Firewall) ระหวาง
เครือขายภายในสถาบัน และเครือขายภายนอกสถาบัน  
   2.2.2.2 ตองมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใชงานในลักษณะท่ีผิดปกติผาน
ระบบเครือขาย โดยใชระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) หรือโดยวิธีการ
ตรวจสอบการบุกรุกผานเครือขาย การตรวจสอบการใชงานท่ีผิดปกติ และการตรวจสอบการแกไข
เปลี่ยนแปลงคาในเครือขายโดยผูไมมีสิทธิ 
  2.2.3 ผูดูแลระบบ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย 
(Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของเครือขายภายในสถาบันและเครือขาย
ภายนอกสถาบัน รวมถึงการระบุอุปกรณตาง ๆ บนเครือขาย เชน อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล 
(Switch) หรือ อุปกรณจัดเสนทาง (Router) พรอมท้ังปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  2.2.4 ผูดูแลระบบตองตรวจสอบเก่ียวกับความปลอดภัยของอุปกรณคอมพิวเตอรกอน
เชื่อมตอกับเครือขายภายในสถาบัน เชน ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกําหนดคา Parameter ตาง 
ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เปนตน และตองตัดการเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอร (Physical 
Disconnect) และจุดเชื่อมตอการใหบริการ (Disable Port) ท่ีไมมีความจําเปนตองเชื่อมตอกับ
เครือขายภายในสถาบัน ออกจากเครือขายโดยสิ้นเชิง 
  2.2.5 ตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลีย่นแปลงคา Parameter 
ตาง ๆ ของเครือขายภายในสถาบนั และอุปกรณตาง ๆ ท่ีเชื่อมตอกับเครือขายอยางชดัเจน และตองมี
การทบทวนการกําหนดคา Parameter ตาง ๆ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง นอกจากน้ี หากมีการกําหนด 
แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ก็ควรแจงบุคคลหรือผูใชงานที่เก่ียวของใหรับทราบทุกคร้ัง 
  2.2.6 การใชเคร่ืองมือตาง ๆ (Tools) เพ่ือตรวจสอบเครือขายภายในสถาบัน ตองไดรับ
การอนุมัติจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 
  2.2.7 ผูดูแลระบบและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองกําหนดใหมีการบันทึกการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอรแมขาย  และเครือขาย เพ่ือทําการบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงาน 
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก เชน บันทึกการเขาออก
ระบบ (Log-in Log-out Logs) บันทึกการพยายามเขาสูระบบ (Login Attempts) เปนตน                  
เพ่ือประโยชนในการใชตรวจสอบ และตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย 90 วัน 
  2.2.8 ผูใชงานภายนอกท่ีจะนําเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเครือขายของสถาบัน ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และตองปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 
  2.2.9 หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุปกรณ
สวนกลางของสถาบัน ไดแกอุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) 
อุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขายของสถาบันโดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.3 การยืนยันหรือการพิสจูนตัวบคุคลสาํหรับผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอก 
  2.3.1 ผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกท่ีจะเขาใชงานเครือขายภายในสถาบัน               
ตองทําการระบุตัวตน (Identification) ดวยชื่อผูใชงาน (Username) ทุกคร้ัง 
  2.3.2 ตองมีการตรวจสอบผูใชงานภายในและผูใชงานภายนอกทุกคร้ังกอนท่ีจะอนุญาต
ใหเขาถึงเครือขายภายในสถาบัน ซ่ึงจะตองมีวิธีการยืนยันหรือการพิสูจนตัวบุคคล (Authentication) 
เพ่ือแสดงวาเปนผูใชงานตัวจริง อยางนอยโดยการใชรหัสผาน (Password) 
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สวนที่ 5 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย 
(Wireless Policy) 

 

1.  วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย  (Wireless LAN) โดยการ
กําหนดสิทธิของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ี ผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจริงจาก
ระบบ วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเครือขาย
ไรสาย 
 

2. แนวปฏิบติัในการควบคุมการเขาถึงระบบเครอืขายไรสาย 
 2.1 การติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร               
จากผูบังคับบัญชาในแตละระดับ และตองกําหนดรหัสการเขาใชงาน เพ่ือควบคมุสญัญาณของอุปกรณ
กระจายสัญญาณ (Access Point) ใหร่ัวไหลออกนอกพ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสายนอยท่ีสุด 
 2.2 หามผูใชงานภายใน และผูใชงานภายนอก นําอุปกรณ Wireless มาติดตั้งหรือเปดใชงาน
เองในสถาบัน ไมวาจะเปน Access point, Wireless Router, Wireless USB Client หรือ 
Wireless Card โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา 
 2.3 ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของสถาบัน จะตองทําการลงทะเบียนกับผูดูแล
ระบบและตองไดรับพิจารณาอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนลายลักษณอักษร 
 2.4 ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิผูใชงานภายใน และผูใชงานภายนอก                
ในการเขาถึงระบบเครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน กอนเขาใช
ระบบเครือขายไรสายรวมท้ังมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ 
 2.5 ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวท่ีใชติดตอระบบเครือขายไรสาย 
 2.6 ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสม เพ่ือ
เปนการควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณกระจายออกไปนอกบริเวณที่ใชงาน และเพ่ือปองกันไมใหผู
โจมตีสามารถรับสงสัญญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได 
 2.7 ผูดูแลระบบตองทําการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคา             
ดีฟอลต (Default) มาจากผูผลิตทันท่ีที่นํา Access Point มาใชงาน 
 2.8 ผูดูแลระบบตองกําหนด ชื่อล็อกอินและรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณ
ไรสาย และผูดูแลระบบตองเลอืกใชชื่อลอ็กอินและรหสัผานท่ีมีความคาดเดาไดยากเพ่ือปองกันผูโจมตี
ไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย 
 2.9 ผูดูแลระบบตองกําหนดคาให WEP หรือ WPA ในการเขารหัสขอมูลระหวาง Access 
Point และ Wireless LAN Client เพ่ือใหยากตอการดักจับ จะชวยใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 2.10 ผูดูแลระบบควรเลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address และชื่อผูใชงาน (Username) 
รหัสผาน (Password) ของผูใชงานท่ีมีสิทธิในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะอนุญาต
เฉพาะอุปกรณที่มี MAC address ชื่อผูใชงานและรหัสผาน ตามท่ีกําหนดไวเทานั้นใหเขาใชเครือขาย
ไรสายได 
 2.11 ผูดูแลระบบควรใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายไรสายเพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรสาย 
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และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบพบการใชงานระบบเครือขาย
ไรสายท่ีผิดปกติ ใหผูดูแลระบบรายงานใหหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที 
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สวนที ่6 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของจดหมายอเิล็กทรอนิกส 
(E-mail Policy) 

 

1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือกําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร ซ่ึงผูใช
จะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส            
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีผูดูแลระบบเครือขายวางไว ไมละเมิดสิทธิ
กระทําการใด ๆ  ที่จะสรางปญหา  หรือไมเคารพกฎเกณฑท่ีวางไว  และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูดูแลระบบเครือขายน้ันอยางเครงครัด  จะทําใหการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 

2. แนวทางปฏิบัติในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.1 ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอกขอมูล
คําขอเขาใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสของสถาบัน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.2 สําหรับผูใชรายใหมจะไดรับรหัสผานตั้งตนในการเขาจดหมายอิเลก็ทรอนิกส และเมือ่มีการ
เขาสูระบบในคร้ังแรกน้ัน ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 
 2.3 ไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผานไวในระบบคอมพิวเตอร หรือเก็บไวในที่ท่ีสังเกตได 
 2.4 ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 60 วัน 
 2.5 รหัสผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส เวลาปอนรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผาน
ออกมา แตตองแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณแทนตัวอักษรน้ัน เชน ‘X’หรือ ‘O’ ในการพิมพ
แตละอักษร 
 2.6 ผูดูแลระบบควรกําหนดจํานวนคร้ังท่ียอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิดไดไมเกิน 3 คร้ัง 
 2.7 ไมใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ของผูอ่ืนเพื่ออานหรือรับหรือสง
ขอความ ยกเวนแตจะไดรับการยินยอมจากเจาของผูใชบริการและใหถือวาเจาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน 
 2.8 ผูดูแลระบบตองมีกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสการออกจากการใชงานของผูใช 
เม่ือผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว เชน 15 นาที และเม่ือตองการเขาใชงานตอ
ตองใสชื่อผูใชและรหัสผานอีกคร้ัง 
 2.9 การสงจดหมายอิเลก็ทรอนกิสใหกับผูรับบริการ หรือตามภารกิจของสถาบันผูใชงานจะตอง
ใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของสถาบันเทานั้น หามไมใหใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสอ่ืน                          
เวนแตในกรณีท่ีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของสถาบันขัดของและไดรับการอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาแลวเทาน้ัน 
 2.10 ผูใชงานควรระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันหรือละเมิดสิทธิ สรางความรําคาญตอผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และ                  
ไมแสวงหาประโยชนหรืออนุญาตใหผูอ่ืนแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชงานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายของสถาบัน 
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 2.11 การใชงานจดหมายอิเลก็ทรอนกิส ตองใชภาษาสภุาพ ไมขัดตอจริยธรรม ไมทาํการปลกุปน 
ยั่วยุ เสียดสี สอไปในทางผิดกฎหมาย และผูใชงานตองไมสงขอความที่เปนความเห็นสวนบุคคล                
โดยอางวาเปนความเห็นของสถาบัน 
 2.12 หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ควรทําการออกจากระบบทุกคร้ัง 
เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.13 ผูใชงาน ควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการเปด 
เพ่ือทําการตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการปองกันในการเปดไฟลท่ีเปน 
Executable file เชน .exe .com เปนตน 
 2.14 ผูใชงานไมควรเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความท่ีไดรับจากผูสงท่ีไมรูจัก 
 2.15 ในกรณีที่ตองการสงขอมูลท่ีเปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.16 หามไมใหผูใชงานนําบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ซ่ึงเปนของสถาบัน 
ไปเผยแพรสูบุคคลอื่น ไมวาจะเปนทางใด ก็ตาม เชน การโพสตในเ ว็บบอรด ในชุดคําถาม                      
หรือแบบสอบถามจากผูคา เปนตน เวนแตการเผยแพรน้ันเปนไปเพ่ือผลประโยชนตอสถาบันหรือ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลวเทาน้ัน 
 2.17 ผูใชงานควรตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บ
แฟมขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยที่สุด 
 2.18 ผูใชงานควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมตองการออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณการใช
เน้ือที่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.19 ผูใชงาน ควรโอนยายจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจะใชอาง อิงภายหลังมายัง เค ร่ือง
คอมพิวเตอรของตน เพ่ือเปนการปองกันผูอ่ืนแอบอานจดหมายได ดังนั้นไมควรจัดเก็บขอมูล                
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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สวนที ่7 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของอินเทอรเน็ต 
(Internet Security Policy) 

 
1.  วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือกําหนดมาตรการการใชงานอินเทอรเน็ตของสถาบันซึ่งผูใชจะตองใหความสาํคญัและตระหนัก
ถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานอินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีผูดูแลระบบเครือขาย
วางไวไมละเมิดสิทธิกระทําการใด ๆ ที่จะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว และจะตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูดูแลระบบเครือขายน้ันอยางเครงครัด จะทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตเปนไป
อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  แนวทางปฏิบติัในการใชเครอืขายอินเทอรเน็ต 
 2.1 การลงทะเบียนบัญชีผูใชเครือขายอินเทอรเน็ต ตองทําการกรอกขอมูลคําขอใชบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตของสถาบัน โดยยื่นคําขอกับเจาหนาท่ีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูใชงาน
ตองเปนบุคลากรของสถาบัน สําหรับบุคคลภายนอกจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2 ไมใชระบบอินเทอรเน็ตของสถาบัน เพ่ือหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวนบุคคล และ
ทําการเขาสู เ ว็บไซตท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม เว็บไซตท่ีมีเ น้ือหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความม่ันคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย หรือเว็บไซตท่ีเปนภยัตอ
สังคม หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ืน หรือขอมูลท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับสถาบัน 
 2.3 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเขาใชงาน
อินเทอรเน็ต ท่ีตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยท่ีสถาบัน จัดสรรไวเทาน้ัน และหามผูใช 
ทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอ่ืน เชน Dial-up Modem ยกเวนแตวามีเหตุผล    
ความจําเปนและตองทํางานขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 
 2.4 เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา กอนทําการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และทําการ
อุดชองโหวของระบบปฏิบัติการและเว็บบราวเซอร 
 2.5 ผู ใชงานจะถูกกําหนดสิทธิ ในการเขาถึ งแหล งขอ มูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบ                   
เพ่ือประสิทธิภาพของเครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลของสถาบัน 
 2.6 หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเกี่ยวกับงานของสถาบัน ที่ยังไมไดประกาศ
อยางเปนทางการผานทางอินเทอรเน็ต 
 2.7 หามผูใชงานนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผดิเกีย่วกับ
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือภาพท่ีมีลักษณะอันลามก 
และไมทําการเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผานอินเทอรเน็ต 
 2.8 หามผูใชงานนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนภาพของผูอ่ืน และภาพน้ันเปนภาพท่ีเกิดจาก
การสรางขึ้น ตัดตอเติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ จะทําให
ผูอ่ืนน้ันเสียชื่อเสียงถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 
 2.9 ผูใชงานมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูบน
อินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน 
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 2.10 ผูใชงานตองไมใหผูอ่ืนใชงานผานบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปญหา เชน การละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือการเก็บขอมูลท่ีผิดกฎหมาย เจาของบัญชีผูใชน้ันตองเปนผูรับผิดชอบ 
 2.11 ระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากระบบอินเทอรเน็ต การดาวนโหลด                 
การอัพเดท (Update) โปรแกรมตาง ๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธ์ิ ไมดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ    
แตหากมีความจําเปนใหปฏิบัตินอกเวลาทํางาน 
 2.12 หามเปดหรือใชงาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเสีย่ง
ในระดับเดียวกัน เชน บิทเทอรเรนท (Bittorrent), อีมูล (Emule) เปนตน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา 
 2.13 หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหปดเว็บเบราเซอรท่ีใชงาน และออกจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยการออกจาก Authentication เพ่ือปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอ่ืน ๆ 
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สวนที่ 8 นโยบายการควบคมุการเขาถงึระบบปฏบิัติการ 
(Operating System Access Control Policy) 

 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานและการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ โดยการกําหนดขัน้ตอน
ปฏิบัติเพ่ือเขาใชงานระบบปฏิบัติการ การควบคุมการใชงานการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน 
การจํากัดและควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชน การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบ
สารสนเทศ ตลอดถึงการยุติการใชระบบงานสารสนเทศเม่ือวางเวนการใชงานในระยะเวลาหน่ึง     
พรอมทั้งนโยบายการบริหารจัดการรหัสผาน 
 
2. แนวปฏิบติัในการควบคุมการเขาถึงระบบปฏบิัติการ 
 2.1 แนวปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย 
  2.1.1 ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีรับผิดชอบ 
  2.1.2 ผูใชงานตองตั้งคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen Saver) เพื่อทําการ
ล็อคหนาจอภาพเม่ือไมมีการใชงานหลังจากนั้นเม่ือตองการใชงานผูใชบริการตองใสรหัสผาน 
(Password) เพ่ือเขาใชงาน 
  2.1.3 กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใสชื่อผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ัง 
  2.1.4 ผูใชงานตองไมอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงานและรหัสผานของตนในการเขาใชงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอรของสถาบันรวมกัน 
  2.1.5 ผูใชงานตองทําการออกจากระบบทันทีเม่ือเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปน
เวลานาน 
  2.1.6 หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเสี่ยง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
  2.1.7 ซอฟตแวรท่ีสถาบันใชมีลิขสิทธ์ิผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาท่ีความจําเปน
และหามไมใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอ่ืนใดท่ีไมมีลิขสิทธ์ิหากตรวจพบถือวาเปน
ความผิดสวนบุคคลผูใชงานรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 
  2.1.8 ซอฟตแวรท่ีสถาบันจัดเตรียมไวใหผูใชงานถือเปนสิ่งจําเปนหามมิใหผูใชงานทําการ
ติดตั้งถอดถอนเปลี่ยนแปลงแกไขหรือทําสําเนาเพ่ือนําไปใชงานท่ีอื่น 
  2.1.9 หามใชทรัพยากรทุกประเภทท่ีเปนขององคกรเพ่ือประโยชนทางการคา 
  2.1.10 หามผูใชงานนําเสนอขอมูลท่ีผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธ์ิแสดงขอความรูปภาพ               
ไมเหมาะสมหรือขัดตอศีลธรรม กรณีผูใชสรางเว็บเพ็จบนเครือขายคอมพิวเตอร 
  2.1.11 หามผูใชงานระบบสารสนเทศขององคกรเพ่ือควบคุมคอมพิวเตอรหรือระบบ
สารสนเทศภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
 2.2 แนวปฏิบัติการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication) 
  2.2.1 ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกคร้ังกอนใชระบบสารสนเทศเพ่ือปองกันผูไมมี
สิทธิเขาใชงานระบบสารสนเทศ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานมีปญหาหรือเกิดความ
ผิดพลาดผูใชงานแจงใหผูดูแลระบบทําการแกไข 
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  2.2.2 ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชบริการ (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ
อันจะเกิดขึ้นจากการใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย               
เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน 
  2.2.3 ผูใชงานตองเก็บรักษาบัญชีผูใชบริการ (Account) ไวเปนความลับและหามเปดเผย
ตอบุคคลอ่ืนหามโอนจําหนายหรือจายแจกใหผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
  2.2.4 ผูใชงานตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของตนเอง
และทําการลงบันทึกออก (Logout) ทุกคร้ังเม่ือสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว 
 2.3 แนวปฏิบัติการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน (Use of System Utilities) 
  2.3.1 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนระดบั
สิทธิของผูขออนุมัติและการระบุและพิสูจนตัวตนสําหรับการเขาไปใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน
เพ่ือจํากัดและควบคุมการใชงาน 
  2.3.2 ตองจัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชนออกจากซอฟตแวรสําหรับระบบงาน 
  2.3.3 มีการจํากัดผูที่ไดรับอนุญาตใหใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน 
  2.3.4 ตองยกเลิกหรือลบท้ิงโปรแกรมอรรถประโยชนและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับ
ระบบงานที่ไมมีความจําเปนในการใชงานรวมท้ังตองปองกันไมใหผูใชงานสามารถเขาถึงหรือใชงาน
โปรแกรมอรรถประโยชนได 
 2.4 แนวปฏิบัติการหมดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time-out) 
  2.4.1 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชนระบบงานอุปกรณเครือขายเปนตน              
มีการตัดและหมดเวลาการใชงานรวมถึงปดการใชงานดวยหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมการใชงานชวง
ระยะเวลา 15 นาที 
  2.4.2 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําการลางหนาจอหลังจากที่ไมมีกิจกรรม
การใชงานชวงระยะเวลา 15 นาทีเพ่ือปองกันผูอื่นเห็นขอมูลบนหนาจอ 
  2.4.3 ตองกําหนดใหระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานท่ีสั้นขึ้นสําหรับ
ระบบสารสนเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ระบบงบประมาณการเงินระบบงานเงินเดือนเพ่ือปองกัน               
การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
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สวนที ่9 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรอืแอพพลเิคชั่นและสารสนเทศ 
(Application and Information Access Control Policy) 

 

1.  วัตถุประสงคของนโยบาย 
 1.1 เพ่ือจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ จํากัดหรือควบคุมการเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงาน               
และบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่นตางๆ ของโปรแกรม
ประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ใหสอดคลองกับนโยบายการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศของ
สถาบันท่ีไดกําหนดไว  
 1.2 และใหมีการควบคุมระบบซึ่งไวตอการรบกวนใหมีสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ                
ใหมีการควบคุม ปกปองความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและการสื่อสารเคลื่อนที่                   
และการปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบัน  
  

2.  แนวทางปฏิบัติในการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรอืแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
 2.1 การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) 
  2.1.1 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนทางการในการใหสิทธิตาง ๆ              
แกบุคลากรใหมของสถาบัน เพ่ือเขาใชงานโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศ
ได ตามสิทธิในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
  2.1.2 ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิในการผาน                  
เขาสูระบบ ใหแก ผูใชงานโดยในการขออนุญาตเขาระบบงานนั้น จะตองมีการทําเปนเอกสารเพื่อขอ
สิทธิในการเขาสูระบบ และกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บไวเปน
หลักฐาน 
 2.1.3 เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” จะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะ            
ในสวนท่ีจําเปนตองรูตามหนาท่ีงานเทานั้น เน่ืองจากการใหสิทธิเกินความจําเปนในการใชงาน              
จะนําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาท่ี ดังน้ันการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบงาน   
ตองกําหนดตามความจําเปน ขั้นต่ําในการใชงานตามภารกิจเทาน้ัน 
  2.1.4 ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการสิทธิการใชงานระบบและรหัสผานของผูใชงาน 
(บุคลากรตามขั้นตอนในขอที่ 2.1.1) ดังน้ี 
   2.1.4.1 ในการใหสิทธิจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
   2.1.4.2 การกําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผานตั้งตนของผูใชงานตองไมซํ้ากัน  
     2.1.4.3 กําหนดเปลี่ยนแปลงและการยกเลกิรหัสผาน เมื่อผูใชงานระบบลาออกหรือ
พนจากตําแหนงหรือยกเลิกการใชงาน ตลอดจนระงับสิทธิการใชงานชั่วคราว ในกรณีท่ี ผูบริหารเห็น
วาผูใชงานดังกลาวมีความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความเสียหายในการใชงานโปรแกรมประยุกตและระบบ
สารสนเทศ 
   2.1.4.4 ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานท่ีมีสิทธิสูงสุด ผูใชงาน
น้ันจะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใชงานและ
ระงับการใชงาน ทันทีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษ                
ท่ีไดรับวาเขาถึงระดับใดไดบาง และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ 
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2.1.4.5 การสงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการ              
ท่ีปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใชบุคคลอื่น หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ท่ีไมมีการ
ปองกันในการสงรหัสผาน (Password) 
      2.1.4.6 กําหนดใหผูใชตอบยืนยัน หรือลงชื่อรับการไดรับรหัสผาน (Password) 
และเขาใชงานเพ่ือทํางานเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหมภายใน 48 ชั่วโมงทันทีท่ีไดรหัสผาน มิฉะน้ัน
รหัสผานดังกลาวจะไมสามารถใชงานได ซึ่งผูใชงานจะตองทําการรองขอรหัสผานใหมตามขั้นตอน              
ในขอ 2.1  
 2.1.3 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of 
Connection Time) ท่ีใชในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศตางๆ เมื่อผูใชงานไมมีการใชงานระบบ
สารสนเทศ เกินกวา 15 นาที ระบบจะยุติการใชงาน ผูใชงานตองทําการเขาสูระบบ สารสนเทศ 
(Login) อีกคร้ัง 
 2.1.4 ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับในการ
ควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน 
รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้ 
  2.1.4.1 ตองมีควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขา                   
ถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน 
  2.1.4.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใชงานและรหัสผาน เพ่ือใชในการตรวจสอบตัวตนจริง
ของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล 
  2.1.4.3 กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเม่ือพนระยะเวลา
ดังกลาว 
  2.1.4.4 การรับ-ส งขอมูลสําคัญผ านระบบเค รือขายสาธารณะ ควรได รับ                  
การเขารหัส (Encryption) ท่ีเปนมาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption เปนตน 
  2.1.4.5 กําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ตามระยะเวลาท่ีกําหนด                 
ของระดับความสําคัญของขอมูล 
  2.1.4.6 กําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเคร่ือง
คอมพิวเตอรออกนอกพ้ืนที่ของสถาบัน หรือกรณีท่ีตองสงเคร่ืองคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ผูใชงาน
คอมพิวเตอรดังกลาวตองทําการสํารองขอมูล และลบขอมูลท่ีเปนความลับท่ีเก็บอยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรออกเสียกอน  
 2.2 แนวปฏบิติัการจดัการกบัระบบซ่ึงไวตอการรบกวน 

 2.2.1 ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอสถาบัน ไดแกเว็บไซต
สถาบัน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Doc) และ ระบบงบประมาณ บัญชีการเงิน ถาระบบใดเสียหาย
จะสงผลตอการปฏิบัติงาน จึงตองแยกออกจากระบบงานอ่ืนๆ ของสถาบัน และมีผูรับผิดชอบหลัก 
  2.2.2 ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน และมีความสําคัญสูงตอสถาบัน ตองมีการควบคุม
สภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีหองปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรแยกเปนสัดสวน 
และตองมีการกําหนดสิทธิใหเฉพาะผูที่มีสิทธิใชระบบเทาน้ัน เขาไปปฏิบัติงานในหองควบคุมดังกลาว 
และใหมีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบนั
(Mobile Computing and Teleworking)  
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 2.3 แนวปฏิบัติงานจากภายนอกสถาบัน (Teleworking) 
  2.3.1 การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอร   
ของสถาบันใหเกิดชองทางท่ีมีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรของสถาบัน                
การควบคุมบุคคลท่ีเขาสูระบบของสถาบันจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนดมาตรการการรักษา             
ความปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 
  2.3.2 วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองไดรับ
การอนุมัติจากผูอํานวยการสถาบันกอน และมีการควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใชและผูใชตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด 
  2.3.3 กอนทําการใหสิทธิในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐานระบุ
เหตุผลหรือความจําเปนในการดําเ นินงานกับสถาบัน อยางเพียงพอและตองไดรับอนุมัติ                       
จากผูบังคับบัญชา 
  2.3.4 การควบคุมพอรท (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบ ตองมีการดูแลและการจัดการ              
โดยผูดูแลระบบ 
  2.3.5 การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบขอมูลจากระยะไกลตองอยูบนพ้ืนฐานของความ
จําเปนเทาน้ัน ไมควรเปดพอรตและโมเด็มที่ใชท้ิงเอาไวโดยไมจําเปน ชองทางดังกลาวควรตัด                 
การเชื่อมตอเม่ือไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดเมื่อมีการรองขอที่จําเปนเทาน้ัน 

2.3.6 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอสาํหรับ
การใชงานเพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานที่สุดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน โดยกําหนดให 
ใชงานได 1 ชั่วโมงตอการเชื่อมตอหน่ึงคร้ัง กําหนดใหใชงานไดเฉพาะในชวงเวลาการทํางาน                  
ของสถาบันตามปกติเทาน้ัน 

2.3.7 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน ระบบงานท่ีมีความสําคัญสูง 
ระบบงานที่มีการใชงานในสถานที่ท่ีมีความเสี่ยง (ในท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีภายนอกสถาบัน) เปนตน   
มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ 

2.3.8 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองมีการจํากัดชวงระยะเวลาการใชงาน               
มีการระบุ และพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานใหมตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไว ทุกๆ 1 ชั่วโมง 
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สวนที่ 10 นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล 
(Backup and Recovery Policy) 

 

1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สําคัญและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่องโดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใช
งานตามภารกิจเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูลและสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานได 
 

2. แนวปฏิบติัในการสํารองและกูคืนขอมลู 
 2.1 แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการสํารองขอมูล 
  2.1.1 มีการจัดทําบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญท้ังหมดของสถาบันพรอมท้ัง
กําหนดระบบสารสนเทศท่ีจะจัดทําระบบสํารองและจัดทําระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน                
อยางนอยปละ 1คร้ัง 
  2.1.2 กําหนดใหมีการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบและกําหนดความถี่
ในการสํารองขอมูลหากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยควรกําหนดใหมีความถี่ในการสํารองขอมูล
มากขึ้นโดยใหมีวิธีการสํารองขอมูลดังน้ี 
   2.1.2.1 กําหนดประเภทของขอมูลท่ีตองทําการสํารองเก็บไวและความถี่ในการ
สํารอง 
   2.1.2.2 กําหนดรูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีจะทําการสํารอง
เชนการสํารองขอมูลแบบเต็ม (Full Backup) หรือการสํารองขอมูลแบบสวนตาง (Incremental 
Backup) 
   2.1.2.3 บันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูลไดแก ผูดําเนินการ
วัน เวลาชื่อขอมูลที่สํารองสําเร็จ ไมสําเร็จเปนตน 
   2.1.2.4 ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดของระบบวามีการสํารองขอมูลไวอยางครบถวน
เชน ซอฟตแวรตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศขอมูล Configuration ขอมูลในฐานขอมูลเปนตน 
   2.1.2.5 จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองน้ันในสื่อเก็บขอมูลโดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บ
ขอมูลนั้นใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวรวันท่ีเวลาท่ีสํารองขอมูลและผูรับผิดชอบในการสํารอง
ขอมูลไวอยางชัดเจน 
   2.1.2.6 จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองไวนอกสถานท่ีระยะทางระหวางสถานท่ีท่ีจัดเก็บ
ขอมูลสํารองกับสถาบันควรหางกันเพียงพอเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอขอมูลที่จัดเก็บไวนอกสถานท่ีน้ัน
ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติกับสถาบัน เชน ไฟไหม เปนตน 
   2.1.2.7 ดําเนินการปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานท่ีสํารองที่ใช
จัดเก็บขอมูลนอกสถานท่ี 
   2.1.2.8 ทดสอบการบันทึกขอมูลสํารองอยางสมํ่าเสมอเพ่ือตรวจสอบวายังคง
สามารถเขาถึงขอมูลไดตามปกติ 
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   2.1.2.9 จัดทําขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการกูคืนขอมูลท่ีเสียหายจากขอมูลที่ได
สํารองเก็บไวตรวจสอบ และทดสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืน
ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
   2.1.2.10 กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับท่ีไดสํารองเก็บไว 
 2.2 แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินใน กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2.1 มีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมฉุกเฉินกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยมีรายละเอียดอยางนอยดังน้ี 
   2.2.1.1 มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
   2.2.1.2 มีการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบท่ีมีความสําคัญเหลาน้ันและ
กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้น เชน ไฟดับเปนระยะเวลานานไฟไหมแผนดินไหว               
การชุมนุมประทวงทําใหไมสามารถเขามาใชระบบงานไดเปนตน 
   2.2.1.3 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ 
   2.2.1.4 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูลและทดสอบกูคืนขอมูล         
ท่ีสํารองไว 
   2.2.1.5 มีการกําหนดชองทางในการติดตอกับผู ใหบริการภายนอก เชน                    
ผูใหบริการเครือขายฮารดแวรซอฟตแวรเปนตนเม่ือเกิดเหตุจําเปนที่จะตองติดตอ 
   2.2.1.6 การสรางความตระหนักหรือใหความรูแกเจาหนาท่ีผูที่เก่ียวของกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหรือสิ่งท่ีตองทําเมื่อเกิดเหตุเรงดวนเปนตน 
  2.2.2 มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถ
ปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 2.3 แนวปฏิบัติในการสํารองและกูคืนขอมูล 
  2.3.1 การสํารองขอมูล 
   2.3.1.1 ผูดูแลระบบตองตั้งคาระบบใหมีการสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติหรือ            
ทําการสํารองขอมูลของระบบ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตนเองตามความเหมาะสมของแตละ
ระบบไมต่ํากวา 1 คร้ังตอเดือน 
   2.3.1.2 ผูดูแลระบบตองตั้งคาสํารองขอมูลอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขายของเว็บไซต (Web Server) 
   2.3.1.3 ผูใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ัวไปจะตองทําการสํารองขอมูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของตนเองตามความเหมาะสมไมต่ํากวา 1 คร้ังตอเดือน 
   2.3.1.4 เ ม่ื อสถาบั นประกาศ ให มี การ สํ ารองขอ มูล เ น่ื อ ง จากจะได มี                      
การดําเนินการท่ีอาจสงผลตอขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชผูใชจะตองทําการสํารองขอมูล
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   2.3.1.5 หากผูดูแลระบบหรือผูใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรเห็นวาขอมูลใด                
เปนขอมูลสําคัญใหพิมพ (Print) ออกมาเก็บสํารองไวในรูปของเอกสารกระดาษ (Hard Copy) 
   2.3.1.6 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันตองทําการทดสอบกูขอมูลสํารอง
ในทุกระบบโดยตองมีการทดสอบอยางนอยปละหนึ่งคร้ังซึ่งการทดสอบดังกลาวตองใชขอมูลสํารอง
จากระบบท่ีใชงานจริงแตทดสอบบนระบบทดสอบ 
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   2.3.1.7 ผูดูแลระบบตองทําการสํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกรและเก็บ
รักษาไวตามแนวทางปฏิบัติการเก็บรักษาขอมูลขององคกรโดยตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอมูลที่สําคัญดวย 
  2.3.2 การกูคืนขอมูล 
   2.3.2.1 ผูใชงานจะตองเปดใชงานการกูคืน (Recovery) ของระบบปฏิบัติการ
ตลอดเวลา 
   2.3.2.2 ผูดูแลระบบจะตองจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและการติดตั้ง
ซอฟตแวรใหมเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเสียหาย 
   2.3.2.3 ผูดูแลระบบจะตองทําการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สนับสนุนเพ่ือปองกันความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ 
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สวนที ่11 นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

(Information Security Audit and Assessment policy) 
 
1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือใหมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ท่ีอาจมีผลตอความ
ม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศของสถาบัน 
 
2. แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ 

2.1 สถาบันตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) 
หรือกระบวนการการทํางานท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศของสถาบัน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

2.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ดําเนินการโดยผูตรวจสอบภายใน
สถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งจากสถาบัน (Internal Auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความม่ันคง
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor)  

2.3 มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติดังน้ี 
 2.3.1 กําหนดใหมีการระบุและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
 2.3.2 กําหนดใหสิทธิใหผูตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจสอบไดแบบอาน

อยางเดียว (Read only) 
 2.3.3 ในกรณีท่ีจําเปนตองเขาถึงขอมูลในแบบอื่นๆ ใหสรางสาํเนาสําหรับขอมลูนัน้ เพือ่ให

ผูตรวจสอบใชงานรวมท้ังควรทําลายหรือลบโดยทันทีท่ีตรวจสอบเสร็จหรือจัดเก็บไวโดยมีการปอนกัน
เปนอยางดี 

 2.3.4 กําหนดใหมีการเฝาระวังการเขาถึงระบบของผูตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกขอมูลแสดง
การเขาถึงน้ัน (log) ซ่ึงรวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานท่ีสําคัญๆ 

 2.3.5 ในกรณีท่ีมีเคร่ืองมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดใหแยก
การติดตั้งเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบที่ใชในการพัฒนา 
และมีการจัดเก็บปองกันเคร่ืองมือน้ัน จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

 2.4 ตองสรุปผลการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง พรอมขอเสนอแนะตอผูอํานวยการ
สถาบันเพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบัน 
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สวนที ่12 นโยบายดานความรับผิดชอบ 

(Responsibility Policy) 
 

1. วัตถุประสงคของนโยบาย 
 เพ่ือกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีเครือขาย ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหน่ึงผูใด อันเน่ืองมาจากความบกพรอง 
ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ 
 
2. แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบ 
 2.1 กรณีเครือขายภายในสถาบัน ระบบคอมพิวเตอรของสถาบัน หรือขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหน่ึงผูใด อันเน่ืองมาจากความบกพรอง
ละเลยหรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ท้ังน้ี ใหผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) เปน
ผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายท่ีเกิดขึ้น 
 2.2 ใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสถาบันหลักในการรับผิดชอบงานดานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยใหเปนไปตามประกาศน้ีและใหมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบัน 
โดยทุก 1 ป จะตองทบทวนอยางนอย 1 คร้ัง ท้ังนี้ โดยใหอยูในอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการสถาบนั
ระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) หรือรองผูอํานวยการฝายบริหาร ในฐานะ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน 



 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการรักษาความม่ันคงปลอดภยัดานสารสนเทศ 31 
 

ภาคผนวก 
 

โครงสรางการบริหารงานของสถาบนั และผูมีสวนเกี่ยวของ 

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

 ผูอํานวยการ
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการ
บรหิารความเส ี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ด านวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
ดานทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ด านกฎหมาย

 
รองผูอํานวยการ (บริหาร) รองผูอํานวยการ (วิชาการ) 

  

ผูตรวจสอบภายใน สํานักอํานวยการ สํานักจัดการองคความรู สํานักความรวมมือ
และชวยเหลือภูมิภาค

สํานักยุทธศาสตร
และสื่อสารองคกร สํานักพัฒนาองคความรู

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการค าและการพัฒนา (องคการมหาชน)
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รายการเคร่ืองคอมพิวเตอรของสถาบนั 
ลําดับที ่ ประเภท/ยี่หอ จํานวน (เครื่อง) 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว Toshiba  2 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร จอ 15"  2 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร จอ 17"v7550hp  2 
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร Compaq  12 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร HP Pavillion W5388D  1 
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร Acer Aspire e500  3 
7 เคร่ืองคอมพิวเตอร Sony VGN-SZ477N/C  2 
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร Sony vaio VGN-Z16sn  2 
9 เคร่ืองคอมพิวเตอร Lenovo IdeaPad s10  2 
10 เคร่ืองคอมพิวเตอร Lenovo ThinkPad R61  20 
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร Lenovo Think Centre M57e/Tower  4 
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร iMAC 21.5 inch  1 
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร Dell Vostro  3 
14 เคร่ืองคอมพิวเตอร Acer travelMate  1 
15 เคร่ืองคอมพิวเตอร Acer TM4750  1 

รวม 58 
 
รายการอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร 
ลําดับที ่ ประเภท/ยี่หอ จํานวน (เครื่อง) 

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

รวม 22 
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รายการอุปกรณนําเสนองาน และการส่ือสาร 
ลําดับที ่ ประเภท/ยี่หอ จํานวน 

1 โทรทัศน Sony 29 น้ิว  1 
2 จานดาวเทยีม 7.5 ฟุต Extra move dynasat  1 
3 วิทยสุื่อสาร Motorola  5 
4 ตู Rack พรอมชดุรวมสญัญาณ  1 
5 ชดุไมโครโฟนประธาน 1 ตัว  1 
6 ชดุไมโครโฟนคอหาน  56 
7 ชดุรวมสญัญาณไมโครโฟน 1 ชดุ  1 
8 ชดุไมโครโฟนคอหาน ประธาน  1 
9 ไมคตดิเสื้อ TOA  6 
10 ไมคลอยคู YUGO [ไมค 2 ตัวรับสัญญาณ 1 เคร่ือง]  1 
11 ไมคลอยคู YUGO  4 
12 ขาไมโครโฟนตั้งพ้ืน [ดดัแปลงเปนขาตั้ง TV]  2 
13 อุปกรณรวมสัญญาณ ADSL  1 
14 กลองวีดิโอ Sony  2 
15 Battery for Digital Camera Sony  1 
16 Adapter for Digital Camera Sony  1 
17 กลอง Canon  2 
18 กลอง DSLR Nikon  2 
19 แฟลช Nikon SB-900  1 
20 จอฉายขนาด 100"  1 
21 จอรับภาพแบบมอเตอร  1 
22 จอรับภาพแบบมือดึง  1 
23 จอรับภาพแบบแขวน 120" Vertex  1 
24 จอรับภาพแบบแขวน 150" Vertex  1 
25 จอ Sumsung 32"  2 
26 เคร่ืองฉายภาพจากวัตถ ุ[Visualizer]  1 
27 เคร่ืองฉายแผนใส [Overhead Projector]  2 
28 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร Acer 2000 Ansi  2 
29 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร Panasonic 2600 ansi  1 
30 เคร่ืองฉายภาพ  1 
31 เคร่ืองจายกระแสไฟฟา [ควบคุมการสนทนา]  1 
32 ชดุเคร่ืองเสยีง [เคร่ืองขยายเสยีงพรอมลาํโพง 50w 2]  2 
33 ลําโพง 15 น้ิว ยี่หอ BIK  1 
34 เคร่ืองอดัเทป ยีห่อ TEAC W-860R  1 
35 เคร่ืองบันทึกเสยีง Sony IC Audio recorder ICDSX45  1 
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ลําดับที ่ ประเภท/ยี่หอ จํานวน 
36 เคร่ือง Dattape  1 
37 External Hard Disk 2.5" Expansion Drive 1 tb  3 
38 External Hard Disk 2.5" Expansion Drive 500 gb  1 
39 CD/DVD-RW External USB  2 
40 จุดการจายสญัญาณอินเทอรเน็ต 54 mb Links  2 
41 ขาไมคแบบตัง้โตะ  2 
42 ขาไมคแบบตัง้พ้ืน  2 
43 จุดการจายสญัญาณอินเทอรเน็ต 54 mb Links  3 
44 เคร่ืองเลน/บันทึกเสยีง MP3  4 

รวม 131 
 
รายการซอฟตแวรของสถาบนัที่ใชอยูในปจจุบนั 
ลําดับที ่ ประเภท/ยี่หอ จํานวน 

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

รวม 16 
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ระบบสารสนเทศของสถาบัน 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงระบบดังกลาวประกอบดวยระบบหลายระบบเขาดวยกัน และ
มีฟงกชันในการทางงานดงันี ้
1. ทะเบียนหนังสือรับ ประกอบดวยฟงกชัน ดังน้ี  

1.1.  สรางคําขอ  
1.2.  คําขอรออนมัุต ิ 
1.3.  ทะเบยีนหนังสอืรับ  
1.4.  บันทึกการเดินเอกสาร  
1.5.  ยกเลิกหนังสือรับ  
1.6.  แกไขหนังสือรับ  

2. ทะเบียนหนังสือออก/บันทึกภายใน ประกอบดวยฟงกชัน ดงันี้  
2.1.  สรางคําขอ  
2.2.  ตารางคําขอ  
2.3.  ออกเลขท่ีบันทึกภายใน 
2.4.  ยกเลิกหนังสือ  
2.5.  แกไขหนังสือ  

3. จัดซื้อ จัดจาง ประกอบดวยฟงกชัน ดังน้ี  
3.1.  สรางคําขอ  
3.2.  คําขอรออนมัุต ิ
3.3.  ตารางคําขอ  
3.4.  ออกเลขท่ีหนังสือ   
3.5.  ยกเลิกหนังสือ 

4. สัญญาตรวจรับ ประกอบดวยฟงกชัน ดังน้ี 
4.1.  สรางสัญญา  
4.2.  รายการสญัญา   
4.3.  ออกเลขท่ีหนังสือสัญญา  
4.4.  บันทึกตรวจรับ  
4.5.  ยกเลิกหนังสือสัญญา  
4.6.  ยกเลิกบันทึกตรวจรับ   
4.7. แกไขหนงัสอืสัญญา   

5. หองประชุม ประกอบดวยฟงกชัน ดังนี ้ 
5.1.  จองขอใชหองประชุม  
5.2.  ตารางการจองหองประชุม  
5.3.  ประวัติการจองหองประชุม  
5.4.  แกไขการจองหองประชุม 
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6. รถยนต ประกอบดวยฟงกชัน ดังน้ี  
6.1.  สรางใบขอใชรถยนต  
6.2.  คําขอท่ีรออนุมัต ิ 
6.3.  ตารางการจองรถ  
6.4.  บันทึกการใชรถยนต  
6.5.  คําขอท่ีไมอนุมตั ิ 
6.6.  ประวัติการใชรถ  
6.7.  แกไขตารางการจองรถ 

7. งบประมาณ ประกอบดวยฟงกชัน ดังน้ี 
7.1.  การตั้งคางบประมาณ  

7.1.1. งบประมาณประจาป  
7.1.2. หมวดหลกั  
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 ดังนี ้
8.1.  สรางคําขอลา 
8.2.  สถติิการลา 
8.3.  คําขอรออนมัุต ิ
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. กําหนดวันหยดุ 
11.4. Group 
11.5. User 
11.6. ฝาย 
11.7. สวนงาน 
11.8. ตําแหนง 
11.9. คํานําหนา 
11.10. Reset Password 
11.11. กําหนดสทิธิการลาในปงบประมาณ 
11.12. แกไขสทิธิการลา 
11.13. ทะเบียนคมุเอกสาร 

12. รายงาน 
12.1. รายงานหนังสอืรับ 
12.2. รายงานหนังสอืออก 
12.3. รายงานจัดซ้ือ 
12.4. รายงานสญัญา/ตรวจรับ 
12.5. รายงานหองประชุม 
12.6. รายงานรถยนต 
12.7. รายงานการลา 

 
 


