ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามมาตรา ๕ แห ง พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง แห ง
พระราชบั ญญั ติว าด ว ยธุ ร กรรมอิ เ ล็กทรอนิกสภ าครัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนว ยงานของรัฐ ตองจัดทํา
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได
และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรและทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอนั้น ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงออก
ประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศ
๓.๑ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
๓.๒ หนวยงาน หมายถึง สาขาวิชา ฝายงาน หรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นในสังกัด
โรงเรียน
๓.๓ หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่โรงเรียนอนุญาตใหมีสิทธิใน
การเขาถึงและใชงานขอมูลหรือสินทรัพยตาง ๆ ของโรงเรียนโดยจะไดรับสิทธิในการใช
ระบบตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล
๓.๔ ผูบริหารสูงสุด หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน
๓.๕ ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

-๒๓.๖ ผูดูแลระบบ (system administrator) หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย ไมวาสวนหนึ่งสวนใด
๓.๗ ผูใชงาน (user) หมายถึง ครู เจาหนาที่ นักเรียนของโรงเรียน รวมถึงบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของโรงเรียน
๓.๘ บัญชีผูใช (user account) หมายถึง ชื่อผูใชและรหัสผานในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน
๓.๙ ชื่อผูใช (username) หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการเขา
ใชงานระบบ คอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่ไดกําหนดสิทธิ์การใชงานไว
๓.๑๐ รหัสผาน (password) หมายถึง กลุมตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระที่ใชเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบยื น ยั น ตั ว บุ ค คล เพื่ อ ควบคุ ม การเข า ถึ ง ข อ มู ล สารสนเทศ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
๓.๑๑ สิทธิของผูใชงาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
๓.๑๒ การเขาถึงและการควบคุมการเขาใชงาน หมายถึง การกําหนดสิทธิหรือการมอบอํานาจให
ผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๓ การพิสูจนยืนยันตัวตน (authentication) หมายถึง ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยใน
การเขาใชระบบ เปนขั้นตอนในการพิสูจนตัวตนของผูใชงานระบบ
๓.๑๔ ลงบันทึกเขา (login) หมายถึง กระบวนการที่ผูใชงานตองทําใหเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ตั้งไว
เพื่อเขาใชระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย
๓.๑๕ ลงบันทึกออก (logout) หมายถึง กระบวนการที่ผูใชงานทําเพื่อสิ้นสุดการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรหรือ ระบบเครือขาย
๓.๑๖ สินทรัพย (asset) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับโรงเรียน
๓.๑๗ อุปกรณคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอหรือทํางานเปนสวนหนึ่ง
ของระบบคอมพิวเตอร โดยอาจใชทําหนาที่เปนอุปกรณสื่อสาร หรือใชบันทึกขอมูล เปนตน
๓.๑๘ สื่อบันทึกขอมูล หมายถึง สื่อทั้งที่เปนอิเล็กทรอนิกสและไมเปนอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการ
บันทึกหรือจัดเก็บขอมูล ไดแก CD, DVD, flash drive, handy drive, thumb drive,
hard drive, portable hard drive, โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป ดิจิตอล กลองวิดีโ อ
เครื่องบันทึกเสียงหรือกระดาษ เปนตน
๓.๑๙ เจาของขอมูล หมายถึง ผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารสูงสุดใหรับผิดชอบขอมูลของ
ระบบงานโดยเจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้น ๆ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงหาก
ขอมูลเหลานั้นสูญหาย

-๓๓.๒๐ ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอ คําสั่ง ชุดคําสั่ง
หรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได
รวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๓.๒๑ การเขารหัส (encryption) หมายถึง การนําขอมูลมาเขารหัสเพื่อปองกันการลักลอบเขามา
ใชขอมูล ผูที่สามารถเปดไฟลขอมูลที่เขารหัสไวจะตองมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อใหขอมูล
กลับมาใชงานไดตามปกติ
๓.๒๒ WEP (wired equivalent privacy) หมายถึง ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลในเครือขายไรสาย โดยอาศัยชุดตัวเลขมาใชเขารหัสขอมูล
๓.๒๓ WPA (wi-fi protected access) หมายถึง ระบบการเขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในเครือขายไรสายที่พัฒนาขึ้นมาใหม ใหมีความปลอดภัยมากกวาวิธีเดิมอยาง WEP
๓.๒๔ สารสนเทศ (information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากการนําขอมูลผานการประมวลผล
การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบ
ที่ผูใชงานสามารถเขาใจไดงายและสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน
การตัดสินใจและอื่น ๆ
๓.๒๕ ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขา
ดวยกัน โดยการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
๓.๒๖ ระบบเครือขาย (network system) หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ององคกรได เชน
ระบบ LAN ระบบ Intranet ระบบ Internet เปนตน
๓.๒๖.๑ ระบบ LAN และระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครือ ขายอิ เล็กทรอนิกส ที่
เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายที่มี
จุ ด ประสงค เ พื่ อ การติ ด ต อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และสารสนเทศภายใน
หนวยงาน
๓.๒๖.๒ ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่ว
โลก
๓.๒๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology system) หมายถึง ระบบงานที่
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสราง
สารสนเทศที่หนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุน
การให บ ริ การ การพั ฒนาและควบคุม การติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคป ระกอบ เชน ระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน

-๔๓.๒๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หมายถึง ระบบรับ สงขอมูลอิ เล็กทรอนิกส ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลที่สงเปนไดทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได ผานมาตรฐาน
การรับสง เชน SMTP,POP3 และ IMAP เปนตน
๓.๒๙ VPN (Virtual private network) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรเสมือนที่สรางขึ้นมาเปน
ของสวนตัว โดยในการรับสงขอมูลจริงจะทําโดยการเขารหัสเฉพาะแลวรับ-สงผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําใหบุคคลอื่นไมสามารถอานได และมองไมเห็นขอมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง
๓.๓๐ ไฟรวอลล (firewall) หมายถึง เทคโนโลยีปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไมใหผู
ที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชขอมูลและทรัพยากรในเครือขาย
๓.๓๑ อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (access point) หมายถึง อุปกรณที่ทําหนาที่กระจาย
สัญญาณในเครือขายไรสาย
๓.๓๒ SSID (service set identifier) หมายถึง บริก ารที่ร ะบุชื่ อของเครือ ขายไร ส ายแตล ะ
เครือขายที่ไมซ้ํากัน โดยที่ทุก ๆ เครื่องในระบบตองตั้งคา SSID คาเดียวกัน
๓.๓๓ MAC Address (media access control address) หมายถึง หมายเลขเฉพาะที่ใชอางถึง
อุป กรณที่ตอกับ ระบบเครือขาย หมายเลขที่มากับอีเทอรเน็ตการดโดยแตล ะการดจะมี
หมายเลขที่ไมซ้ํากัน
๓.๔๐ ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร หมายถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารของระบบ
คอมพิ ว เตอร ซึ่ง แสดงถึ ง แหลง กําเนิด ต น ทาง ปลายทาง เสน ทาง เวลา วัน ที่ ปริมาณ
ระยะเวลา ชนิ ด ของบริ ก าร หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารของระบบ
คอมพิวเตอร
๓.๔๑ การรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่น คงปลอดภัย สําหรับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
๓.๔๒ ระบบสํารอง (disaster recovery site : DR site) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรสํารองซึ่ง
ประกอบดวยฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขายที่จําเปน
สามารถทํางานไดทันทีที่ระบบหลักมีปญหา
๓.๔๓ การสํารองขอมูล (backup) หมายถึง การสําเนาขอมูลตาง ๆ เก็บไวในอีกหนวยความจํา
หนึ่ ง (media or storage) เพื่ อ เป น การป อ งกั น เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายของระบบ
คอมพิวเตอรหรือของขอมูลในหนวยความจําที่ใชงานอยู
๓.๔๔ การกูคืนขอมูล (data recovery) หมายถึง การฟนคืนสภาพขอมูลที่ไดรับความเสียหายใน
ระบบคอมพิ ว เตอร ให ส ามารถใชงานไดจ ากสื่อบัน ทึกที่สํารองขอมูล ไว เชน ฐานขอมูล
ระบบงานคอมพิวเตอร เปนตน

-๕๓.๔๕ อัพเดท (update) หมายถึง การปรับปรุงขอมูลดานตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทันสมัยอยูเสมอ
๓.๔๖ ชองโหว (vulnerability) หมายถึง ความออนแอในโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งยอมใหเกิดการ
กระทําที่ไมไดรับอนุญาตได โดยเกิดจากขอบกพรองจากการออกแบบโปรแกรม ทําใหมีการ
อาศัยขอบกพรองดังกลาวเพื่อเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
๓.๔๗ โปรแกรมประสงคราย (malware) หมายถึง ชุดคําสั่งหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการ
ออกแบบขึ้นมาที่มีวัตถุประสงคเพื่อกอกวนหรือสรางความเสียหายไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมแกระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย ไดแก ไวรัสคอมพิวเตอร (computer virus)
สปายแวร (spyware) หนอน (worm) มาโทรจัน (trojan horse) ฟชชิง (phishing) หรือ
จดหมายลูกโซ (mass mailing) เปนตน
๓.๔๘ ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การธํารงไวซึ่งความลับ (confidentiality)
ความถู ก ต องครบถ ว น (integrity) และสภาพพร อ มใช งาน (availability) ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแก ความถูกต องแทจริง (authenticity)
ความรับผิด (accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความ
นาเชื่อถือ (reliability)
๓.๔๙ เหตุ การณด านความมั่น คงปลอดภัย หมายถึง กรณีที่ระบุ การเกิ ดเหตุการณ สภาพของ
บริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความ
มั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลวหรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของ
กับความมั่นคงปลอดภัย
๓.๕๐ สถานการณ ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ห รื อ ไม อ าจคาดคิ ด หมายถึ ง
สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (unwanted or
unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบของโรงเรียนถูกบุกรุกหรือโจมตีและความมั่นคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม
ขอ ๔ องคประกอบของนโยบาย
สวนที่ ๑ การควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อกําหนด
เปนมาตรการควบคุมและปองกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการเขาใชงานหรือ
การเข าถึ งห องควบคุ มระบบคอมพิว เตอรอุป กรณเครือขายและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดย
พิจารณาตามความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช
กับผูใชงานซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของโรงเรียน
สวนที่ ๒ การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกําหนดมาตรการควบคุม
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนและปองกันการ

-๖บุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกและโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่จะสรางความเสียหายแก
ขอมูลหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหหยุดชะงักและทําใหสามารถ
ตรวจสอบ ติ ดตามพิ สู จ น ตัว บุ คคลที่เข าใชง านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนไดอยางถูกตอง
สวนที่ ๓ การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงานเพื่อกําหนดเปนมาตรการการเขาถึงระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู ใช งาน มิให บุคคลที่ ไมมีห น าที่ที่เกี่ ย วขอ งในการทํางานเขาถึ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายภายในโดยไมไดรับอนุญาตรวมทั้งจํากัดสิทธิในการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม พิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
สวนที่ ๔ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานเพื่อควบคุมและกําหนดมาตรการ
การปฏิบัติงานของผูใชงานใหเปนไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศและ
บังคับใชกับผูที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยบุคคล
อื่นและเปดเผยขอมูลสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต
สวนที่ ๕ การควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุม
ปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่เขาถึงลวงรูแกไขเปลี่ยนแปลงระบบ
เครื อ ข า ยและการสื่ อ สารที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ข อ มู ล และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเขาใชงานเครือขายที่แตกตางกัน
ของกลุมเครือขายตาง ๆ ตามการแบงแยกเครือขายในลักษณะแบบ VLAN
สวนที่ ๖ การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการเพื่อใหผูใชงานไดรับทราบถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการใชระบบปฏิบัติการ รวมทั้งทําความเขาใจตลอดจนปฏิบัติตามอยางเครงครัด อันจะ
เปนการปองกันทรัพยากรและขอมูลของหนวยงานใหมีความลับ ความถูกตองและมีความพรอมใชงาน
อยูเสมอ
สวนที่ ๗ การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศเพื่อ
กําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและ
ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกและโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่จะสรางความ
เสียหายแกขอมูลหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหหยุดชะงักและทํา
ใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม พิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
สวนที่ ๘ การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการ
เขาถึงระบบเครือขายไรสาย (wireless LAN) ของโรงเรียน โดยการกําหนดสิทธิของผูใชในการเขาถึง
ระบบใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึง

-๗อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจริงจากระบบวาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเครือขายไรสาย
สวนที่ ๙ การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเขาถึงขอมูล การถูกแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และการประมวลผลของ
ระบบงานโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากการใช บ ริก ารจากหน ว ยงานภายนอกและเพื่อ ให การควบคุ ม
หนวยงานภายนอกที่มีการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนเปนไป
อยางมั่นคงปลอดภัย ใหกําหนดแนวทางในการคัดเลือก ควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอก
สวนที่ ๑๐ ความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชรับทราบกฎเกณฑ
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการใช ง านอิ น เตอร เ น็ ต อย า งปลอดภั ย และเป น การป อ งกั น ไม ใ ห ล ะเมิ ด
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ไดแก การสงขอมูล ขอความ
คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอื่นอันเปนการรบกวนการใชระบบ
คอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทําใหระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง
หรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได
สวนที่ ๑๑ การสํารองและกูคืนขอมูล เพื่อกําหนดขอปฏิบัติการสํารองขอมูลและการกูคืน
ระบบ (backup and recovery) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สามารถดําเนินการสํารองขอมูลไดอยางสมบูรณ ถูกตองและสามารถกูคืนระบบไดในกรณีที่จําเปน
สวนที่ ๑๒ การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการรับสงขอมูลขาวสารดวยจดหมายอิ
เล็กทรอนิกสของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของโรงเรียนเปนไป
อย า งถู ก ต อ ง สะดวก รวดเร็ ว ทั น สถานการณ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลและเพื่ อ ให ก าร
ติดตอสื่อสารโดยการรับ-สงขอมูลขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากรของโรงเรียน
และหนวยงานเปนมาตรฐาน อยูใ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับของโรงเรียน
สวนที่ ๑๓ ขอตกลงการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการรับสงขอมูลขาวสารดวย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนไปอยางถูกตอง
สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ มีประสิทธิภาพและเพื่อใหการติดตอสื่อสารโดยการรับ-สงขอมูล
ขาวสารดวยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากรของโรงเรียนและหนวยงานเปนมาตรฐาน
อยูในกรอบของกฎหมาย ระเบีย บ คําสั่ง ขอบังคับ คํ าแนะนําและมาตรการรักษาความปลอดภั ย
ขอมูลขาวสารของโรงเรียน
สวนที่ ๑๔ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อใหมีมาตรการในการตรวจสอบประเมิน
ควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและปองกันเหตุการณที่อาจมีผลตอความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
สวนที่ ๑๕ การสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
เพื่อเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวของ ไดมีความรู ความเขาใจและ

เอกสารแนบทายประกาศ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
สวนที่ ๑
การควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
(Computing System Control Room Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกัน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการเขาใชงานหรือ
การเขาถึงหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มิใหบุคคลที่ไมมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่เขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบขอมูลของโรงเรียน โดยกําหนดกระบวนการควบคุมการเขาออก
ที่แตกตางกันของกลุมบุคคลตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒. ผูรบั ผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๓. กระบวนการควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ผูดูแลหองควบคุ ม
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ตองตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเขามาภายในหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายให
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑของหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอยางเครงครัด
๓.๒ ตองขออนุญาตผูบริหารสูงสุดกําหนดสิทธิการเขาถึงหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ใหแกบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของภายในโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
๓.๓ ตองจัดทําระบบเก็บบันทึกการเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
๓.๔ กรณีบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของประจํามีความจําเปนตองเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย ตองมีการควบคุมอยางเครงครัด โดยเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร
๓.๕ จัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติการเขาออกพื้นที่หองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายเปนประจํา และปรับปรุงสิทธิการเขาออกหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อยางนอยปละครั้ง
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สวนที่ ๒
การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและ
ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกและโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่จะสรางความเสียหาย
แกขอมูลหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหหยุดชะงักและทําใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม
พิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๒.๓ เจาของขอมูล
๓. การควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
๓.๑ สถานที่ ตั้งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่สําคัญ ตองมีการควบคุมการเขาออกที่รัดกุมและ
อนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับสิทธิและมีความจําเปนผานเขาใชงานไดเทานั้น
๓.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของ
ผูใชระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอยางสม่ําเสมอทั้งนี้ผูใชระบบจะตองไดรับอนุญาต
จากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน
๓.๓ ผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเขาถึงขอมูลและ
ระบบขอมูลได
๓.๔ ผู ดู แ ลระบบต อ งจั ด ให มีร ะบบบั น ทึ กและติ ด ตามการใช ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
โรงเรียนและตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูลสําคัญ ดังนี้
๓.๔.๑ จัดทําบัญชีสินทรัพยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจําแนกกลุมของของระบบหรือการ
ทํางาน เพื่อกําหนดกลุมผูใชงานและสิทธิของกลุมผูใชงาน
๓.๔.๒ จัดทําบัญชีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔.๓ ตรวจสอบการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔.๔ ระงับการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อตรวจพบการละเมิดความปลอดภัย
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๓.๕ ผูดูแลระบบตองควบคุมใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบการแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ตาง ๆ และการผานเขาออกสถานที่ตั้งของระบบของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาตเพื่อ
เปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น
๔. ขอกําหนดเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑ ผูดูแลระบบต องกํ า หนดให ผู ใช งาน สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพีย งบริการที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาถึงเทานั้น และการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิในการผานเขาสูระบบใหแก
ผูใชที่ไดรับอนุญาต
๔.๒ เจาของขอมูลและเจาของระบบงานจะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะในสวนที่จําเปนตองรู
ตามหนาที่งานเทานั้น เนื่องจากการใหสิทธิเกินความจําเปนในการใชงานจะนําไปสูความเสี่ยงใน
การใชงานเกินอํานาจหนาที่ดังนั้นการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบงานตองกําหนดตามความ
จําเปนขั้นต่ําเทานั้น
๔.๓ ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลและระบบงานตามความจําเปนตอ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๔ การขอสิทธิในการเขาสูระบบจะตองมีการทําเปนเอกสารและมีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกลาว
และตองมีการจัดเก็บไวเปนหลักฐานดวย
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับประเภทขอมูลลําดับชั้นความลับของขอมูล
๕.๑ ประเภทขอมูล
๕.๑.๑ ขอมูลทั่วไปและขาวสารของโรงเรียน เปนขอมูลทั่วไป บุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงได โดย
ผานเว็บไซตของโรงเรียน
๕.๑.๒ ข อ มู ล ระบบงานบุ ค ลากร เป น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ไม เ ป ด เผยให บุ ค คลภายนอกทราบ
สามารถเขาถึงได โดยผานระบบงานบริหารงานบุคคล มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล
๕.๑.๓ ขอมูลระบบงานวิชาการ เปนขอมูลภายใน ใชสื่อสารภายในระหวางบุคลากรที่ไดรับสิทธิ
เทานั้น สามารถเขาถึงได โดยผานระบบงานวิชาการ มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล
๕.๑.๔ ขอมูลระบบงานกิจการนักเรียน เปนขอมูลภายใน ใชสื่อสารภายในระหวางบุคลากรที่
ไดรับสิทธิเทานั้น สามารถเขาถึงได โดยผานระบบงานกิจการนักเรียน มีการกําหนดสิทธิ
การเขาถึงขอมูล
๕.๑.๕ ข อ มู ล ระบบงานอาคารสถานที่แ ละยานพาหนะ เป น ขอ มูล ภายใน ใชสื่ อ สารภายใน
ระหวางบุคลากรที่ไดรับสิทธิเทานั้น สามารถเขาถึงได โดยผานระบบงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล
๕.๒ การลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นความลับของขอมูลใชแนวทางตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกลาวเปนมาตรการที่ละเอียดรอบคอบถือวา
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เปนแนวทางที่เหมาะสมที่ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสและในการรักษาความปลอดภัยของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยไดกําหนดกระบวนการและกรรมวิธีตอเอกสารที่สําคัญไวดังนี้
๕.๒.๑ การกําหนดชั้นความลับตามความสําคัญของขอมูลในเอกสารกําหนดไว ๓ ระดับ ไดแก
ลับ ลับมาก ลับที่สุดและมีการกําหนดความรับผิดชอบใหแกผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เปนผูพิจารณากําหนดระดับชั้นความลับของเอกสารและการยกเลิกหรือปรับระดับชั้น
ความลับของเอกสารตามความจําเปน
๕.๒.๒ การควบคุมเอกสารโดยกําหนดใหมีมาตรการควบคุมตาง ๆ คือการจัดทําทะเบียนการ
ตรวจสอบการจัดทําเอกสารการสําเนาและการแปลการโอนการรับ การสง การเก็บรักษา
การยืม การทําลาย การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉินเวลาสูญหายรวมถึงการเปดเผยขอมูลใน
เอกสาร
๕.๓ กําหนดระดับชั้นการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๕.๓.๑ ผูบริหาร เขาถึงไดตามอํานาจหนาที่และลําดับชั้นการบังคับบัญชาในหนวยงานนั้น
๕.๓.๒ ผูดูแลระบบ มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบและเขาถึงขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย
ตามอํานาจหนาที่
๕.๓.๓ บุคลากรของโรงเรี ยน เขาถึงไดเฉพาะขอมูล สว นบุคคลของตนเองและขอมูลที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาถึงได
๕.๓.๔ ผูใชงานทั่วไป เขาถึงไดเฉพาะขอมูลทั่วไปและขาวสารของโรงเรียน ผานเว็บไซตของ
โรงเรียน เทานั้น ไมสามารถเขียน แกไข และลบขอมูลได
๕.๔ ระยะเวลาการเขาใชงาน สามารถเขาถึงได ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน
๕.๕ ชองทางการเขาถึง
๕.๕.๑ ผานระบบเครือขายของโรงเรียน
๕.๕.๒ ผานระบบเครือขายของผูใหบริการอินเตอรเน็ต
๕.๕.๓ ผานระบบตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
๖. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช
๖.๑ การลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมของโรงเรียนเพื่อใหมีสิทธิตาง ๆ ในการใชงานตามความจําเปน และ
ตองกําหนดใหมียกเลิกสิทธิการใชงานเมื่อลาออกไปตองทําภายใน ๗ วันหรือเมื่อเปลี่ยนตําแหนง
งานภายในตองทําภายใน ๗ วัน
๖.๒ กํ า หนดสิ ท ธิ ก ารใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สํ าคั ญ ได แ ก ระบบคอมพิ ว เตอร โ ปรแกรม
ประยุกต จดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายไรสาย ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน โดยตองให
สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณ
อักษรรวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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๖.๓ การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงานและรหัสผาน
๖.๓.๑ ผูดูแลระบบที่รั บ ผิดชอบระบบงานนั้น ๆ ตองกําหนดสิทธิของเจาหนาที่ในการเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตละระบบรวมทั้งกําหนดสิทธิแยกตามหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่ง
มีแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๓“การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน”
๖.๓.๒ การกําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผานตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนที่
๓ “การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน”
๖.๓.๓ กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชหมายถึงผูใชที่มีสิทธิสูงสุดตองมีการพิจารณา
การควบคุมผูใชที่มีสิทธิพิเศษนั้นอยางรัดกุมเพียงพอโดยใชปจจัยตอไปนี้ประกอบการ
พิจารณา
๖.๓.๓.๑ ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบงานนั้น ๆ โดยนําเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
๖.๓.๓.๒ ควบคุ มการใชงานอย างเขมงวด โดยกํา หนดใหใ ชงานเฉพาะกรณี ที่จํา เป น
เทานั้น
๖.๓.๓.๓ กํ า หนดระยะเวลาการใช ง านและระงั บ การใช ง านทั น ที เ มื่ อ พ น ระยะเวลา
ดังกลาว
๖.๔ การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ
๖.๔.๑ ผูดูแลระบบต องกํา หนดชั้น ความลับ ใหกับ ขอมูล วิธีป ฏิบัติในการจัดเก็บ ขอมูล และวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและ
การเขาถึงผานระบบงานรวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ
๖.๔.๒ เจ า ของข อ มู ล จะต องมี ก ารสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ ในการเข าถึ งขอ มูล ของ
ผูใชงานเหลานี้อยางนอยปละ ๑ ครั้งเพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิตาง ๆ ที่ใหไวยังคงมีความ
เหมาะสม
๖.๔.๓ วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรง
และการเขาถึงผานระบบงานผูดูแลระบบตองกําหนดรายชื่อผูใชงานและรหัสผานเพื่อใช
ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
๖.๔.๔ การรับสงขอมูลสําคัญผานเครือขายสาธารณะตองทําการเขารหัสที่เปนมาตรฐานสากล
๗. กําหนดใหมีหนวยงานหลักหรือหนวยงานเจาภาพในการอนุญาตการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศของ
โรงเรียนในแตละประเภทดังนี้
๗.๑ ขอมูลนักเรียน หนวยงานหลักคือ ฝายวิชาการ
๗.๒ ขอมูลบุคลากร หนวยงานหลักคือ ฝายอํานวยการ
๗.๓ ขอมูลการเงินและบัญชี หนวยงานหลักคือ ฝายคลังและพัสดุ
๗.๔ ขอมูลทางการศึกษา ขึ้นอยูกับสาขาวิชาที่โรงเรียนมอบหมายเปนหนวยงานหลัก
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หนา ๕

๗.๕ ขอมูลทางการบริหาร ขึ้นอยูกับฝายที่โรงเรียนมอบหมายเปนหนวยงานหลัก
๗.๖ ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร
๗.๗ การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
อนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของโรงเรียน
๘. การควบคุมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
๘.๑ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอขอมูลและสารสนเทศที่ใชงานอยูให
ดําเนินการดังนี้
๘.๑.๑ พิจารณาวางแผนดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งวางแผนดานงบประมาณที่
จําเปนตองใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
๘.๑.๒ แจงใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อใหบุคคล
เหลานั้นมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพรอมกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
๘.๑.๓ ตองตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและสารสนเทศภายหลังจากที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
๘.๒ ตองจัดเก็บซอรสโคดและไลบรารี่ของระบบสารสนเทศทั้งเวอรชั่นปจจุบันและเวอรชั่นเกาไวใน
สถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชไดเมื่อจําเปน
๙ การกําหนดการใชงานตามภารกิจ
๙.๑ การควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
๙.๑.๑ นักเรียน จะใหสิทธิทันทีที่มีสภาพเปนนักเรียนและหมดสิทธิเมื่อพนสภาพนักเรียนไปแลว
๙๐ วัน
๙.๑.๒ บุคลากร จะใหสิทธิเขาถึงตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและหมดสิทธิ์เมื่อพนสภาพ
การเปนบุคลากร
๙.๑.๓ ผูบริหาร จะใหสิทธิเขาถึงตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและหมดสิทธิเมื่อพนสภาพ
การเปนผูบริหาร
๙.๑.๔ บุคคลภายนอก ไดรับอนุญาตเฉพาะระบบและชวงเวลาที่กําหนด
๙.๒ ขอจํากัดในการเขาถึง
๙.๒.๑ นักเรียน เขาถึงไดเฉพาะระบบที่ไดรับอนุญาต
๙.๒.๒ บุคลากร เขาถึงไดตามสิทธิเบื้องตนและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๙.๒.๓ ผูบริหาร เขาถึงตามสิทธิและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๙.๒.๔ บุคคลภายนอก เขาถึงไดตามที่ไดรับอนุญาต
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สวนที่ ๓
การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน
(User Access Management Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใชงานมิใหบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการทํางานเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายภายในโดยไมไดรับอนุญาตรวมทั้งจํากัดสิทธิใน
การใช งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลที่เข าใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ผูดูแลระบบ
๓. การแบงกลุมบัญชีผูใช
บัญชีผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อควบคุมการเขาถึงและใชงานสารสนเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ตองระบุชื่อบัญชีผูใชแยกเปนรายบุคคลที่ไมซ้ําซอนกัน โดย
แบงกลุมผูใชงานออกเปน ๖ กลุมคือ
๓.๑ นักเรียน
๓.๒ ครูผูสอน
๓.๓ เจาหนาที่
๓.๔ อาจารยพิเศษ
๓.๕ ผูบริหาร
๓.๖ บุคคลอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบสิทธิให
๔. การลงทะเบียนผูใชงาน
๔.๑ นักเรียนใหมทุกคนจะไดรับบัญชีผูใชตามขอมูลที่ฝายวิชาการกําหนด
๔.๒ ครูผูสอน, เจาหนาที่, อาจารยพิเศษ จะไดรับบัญชีผูใชตามขอมูลที่งานบุคคลกําหนด
๔.๓ บัญชีผูใชงานกลุมผูบริหาร ศูนยคอมพิวเตอรจะเพิ่มสิทธิของกลุมผูบริหารใหกับบัญชีในกรณีมี
บัญชีใชงานเดิมอยูแลว กรณีเปนการเปดบัญชีใหมผูบริหารจะไดรับบัญชีผูใชงานหลังจากเจาหนาที่
งานบุคคลสงขอมูลใหกับศูนยคอมพิวเตอรเพื่อนําเขาสูระบบ
๔.๔ บุคคลอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบสิทธิให ไดแก ผูทรงคุณวุฒิของสาขาวิชา/ฝายงาน, นักเรียน/ครูจาก
โครงการแลกเปลี่ยน, บริษัทผูเขาดําเนินการโครงการตาง ๆ สามารถลงทะเบียนขอบัญชีผูใช มี
ขั้นตอนดังนี้
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๔.๔.๑ สาขาวิ ช า/ฝ า ยงานผู เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ โรงเรี ย นมอบสิ ท ธิ ใ ห ด าวน โ หลด
แบบฟอรม ศค.๐๖ จากเว็บไซตศูนยคอมพิวเตอร โดยกรอกขอมูลใหครบถวน และนํา
บันทึกขอความหรือหนังสือที่ผานการขออนุญาตจากผูบริหารติดตอที่ศูนยคอมพิวเตอร
๔.๔.๒ ศูนยคอมพิวเตอรจะออกบัญชีผูใชให ตามขอมูลที่ระบุ และแจงผูรับผิดชอบทางอีเมลที่
ระบุไวในแบบฟอรม
๔.๔.๓ ผูรับผิดชอบของสาขาวิชา/ฝายงาน จะตองรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดจากการ
ใชงานบัญชีผูใชที่ศูนยคอมพิวเตอรออกให
๔.๔.๔ หากตองการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบบัญชีผูใช ใหแจงศูนยคอมพิวเตอรเปนลายลักษณ
อักษรลงนามโดยหัวหนาสาขาวิชา/ฝายงาน โดยระบุผูรับผิดชอบเดิมและชื่อผูรับผิดชอบ
ใหมพรอมบัญชีผูใชและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับผิดชอบใหม
๔.๔.๕ หากตองการยกเลิกบัญชีผูใช ใหแจงศูนยคอมพิวเตอรเปนลายลักษณอักษรลงนามโดย
หัวหนาสาขาวิชา/ฝายงาน ระบุชื่อผูรับผิดชอบและจํานวนบัญชีผูใชที่ตองการยกเลิก
๔.๔.๖ บัญชีผูใชงานจะถูกยกเลิกตามวันเวลาที่ระบุในแบบฟอรมหากตองการขยายเวลาใหแจง
ศูนย คอมพิวเตอรเปน ลายลักษณอักษรลงนามโดยหัวหนาสาขาวิชา/ฝายงาน ระบุชื่ อ
ผูรับผิดชอบ และจํานวนบัญชีผูใชที่ตองการขยายเวลา
๕. การจัดการสิทธิของผูใชงาน
๕.๑ เมื่อบุคลากรในสาขาวิชา/ฝายงาน ลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบในระบบที่เคย
ขอสิทธิการใชงานไว ตองรีบแจงเพื่อเปลี่ยนสิทธิหรือถอดถอนสิทธิออกจากระบบทันที
๕.๒ การแจ งขอใชสิ ทธิ /เปลี่ย นแปลงสิ ทธิ ในการเข าถึ งและใชงานขอมูล และสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร ระบุเหตุผล และความจําเปน มีขั้นตอน
ดังนี้
๕.๒.๑ ลงชื่อโดยหัวหนาสาขาวิชา/ฝายงานที่ขอใช
๕.๒.๒ สงถึงผูบริหาร
๕.๒.๓ สาขาวิชา/ฝายงานสําเนาเอกสารการอนุญาตใหผูดูแลระบบเพื่อดําเนินการ
๕.๓ ใหอํานาจกับผูดูแลระบบในการระงับสิทธิ ในกรณีตรวจพบวามีการกระทําความผิดตามนโยบาย
การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ
๕.๔ กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงาน ตองพิจารณาการควบคุมผูใชงานที่มีสิทธิพิเศษนั้น
อย า งรั ด กุ มเพี ย งพอและต อ งได รั บ การอนุ มัติ จ ากผู บ ริ ห าร โดยใชป จ จั ย ต อไปนี้ ป ระกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๕.๔.๑ ควบคุมการใชงานอยางเขมงวด โดยผูดูแลระบบตองควบคุมการใชงานเฉพาะกรณีจําเปน
เทานั้น
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๕.๔.๒ กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
๕.๔.๓ ตองเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด โดยทุกครั้งหลังหมดความจําเปนในการใชงานหรือใน
กรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานานก็ตองเปลี่ยนรหัสผานทุก ๓ เดือน
๖. การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน
๖.๑ ผูดูแลระบบเปนผูกําหนดขั้นตอนการปฏิบั ติสําหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหั สผานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย
๖.๒ ผูดูแลระบบเปนผูกําหนดรหัสผานชั่วคราว โดยกําหนดรหัสผานใหมีความยากตอการเดาโดยผูอื่น
และกําหนดรหัสผานที่แตกตางกัน
๖.๓ ผูดูแลระบบจัดสงรหัสผานใหผูใชงาน โดยหลีกเลี่ยงการใชอีเมลเปนชองทางในการสง
๖.๔ ผูดูแลระบบกําหนดใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีหลังจากที่ไดรับรหัสผานชั่วคราว และตอง
เปลี่ยนรหัสผานที่มีความยากตอการคาดเดา
๖.๕ ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานเปนระยะหรือทุกครั้งที่มีการแจงเตือนหรือบังคับใหเปลี่ยนรหัสผาน
จากผูดูแลระบบ
๖.๖ ผูใชงานตองลงบันทึกการออกจากระบบทันที เมื่อเลิกใชงานระบบหรือไมอยูหนาจอเปนเวลานาน
๖.๗ กรณีผู ดูแลระบบตรวจพบวารหั สผานของผูใชงานไม มีความปลอดภัย หรือตรวจสอบได วาถู ก
นําไปใชโดยผูอื่น ผูใชงานรายนั้นจะถูกตัดสิทธิการใชงานชั่วคราวจนกวาจะดําเนินการเปลี่ย น
รหัสผานเปนที่เรียบรอย
๗. การทบทวนสิทธิการเขาถึง
๗.๑ ตองมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงบัญชี
ผูใชอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๗.๒ บัญชีผูใชจะหมดอายุ ดังนี้
๗.๒.๑ กรณีบุคลากร หมดอายุเมื่อพนสภาพการเปนบุคลากรของโรงเรียน ยกเวน ผูเกษียณอายุ
ราชการซึ่งสามารถใชชื่อบัญชีและรหัสผานสําหรับเขาอินเทอรเน็ตและเว็บเมลเทานั้น
๗.๒.๒ กรณีนักเรียน หมดอายุหลังพนสภาพการเปนนักเรียน ๙๐ วัน แตจะเปลี่ยนสภาพเปน
นักเรียนเกาโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใชชื่อบัญชีและรหัสผานสําหรับเขาเว็บเมลและระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกาเทานั้น
๗.๒.๓ กรณีที่ไมใชบุคลากรของโรงเรียน หมดอายุตามวันที่ระบุในเอกสารขอเปดบัญชี
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สวนที่ ๔
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
(User Responsibilities Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมและกําหนดมาตรการการปฏิบั ติงานของผู ใชงานใหเ ปนไปตามหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายที่
เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศ และบังคับใชกับผูที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยบุคคลอื่นและเปดเผยขอมูลสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ผูใชงาน
๓. การใชงานรหัสผาน (password use)
ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองปฏิบัติตามขอกําหนดการใชงานรหัสผานดังนี้
๓.๑ ตั้งรหัสผานที่ยากตอการคาดเดาโดยผูอื่น
๓.๒ ไมเปดเผยรหัสผานของตนเอง
๓.๓ จัดเก็บรหัสผานไวในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
๓.๔ เปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีเมื่อทราบวารหัสผานของตนอาจถูกเปดเผยหรือลวงรูโดยผูอื่น
๓.๕ ตองตั้งรหัสผานที่มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอักษร หรือเกินกวาขั้นต่ํากําหนดไว
๓.๖ ตั้งรหัสผานที่มีเทคนิคที่งายตอการจดจํา
๓.๗ ไมตั้งรหัสผานจากคําที่ปรากฏในพจนานุกรม
๓.๘ หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผานที่ประกอบดวยอักขระที่เรียงกัน ไดแก 123, abcd หรือกลุมของตัว
อักขระที่เหมือนกัน ไดแก 111, aaa
๓.๙ ไมกําหนดรหัสผานที่มีสวนหนึ่งมาจากสิ่งที่สื่อถึงตัวผูใชงาน ไดแก ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน
๓.๑๐ เปลี่ยนรหัสผานตามรอบระยะเวลาที่โรงเรียนกําหนด
๓.๑๑ เปลี่ยนรหัสผานโดยไมใชรหัสผานเดิมที่เคยตั้งมาแลว
๓.๑๒ เปลี่ยนรหัสผานชั่วคราวที่ไดรับโดยทันทีครั้งแรกที่ทําการลงบันทึกเขาสูระบบงาน
๓.๑๓ ไมบันทึกรหัสผานหรือจดจํารหัสผานของตนเองไวเพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทําการลงบันทึก
เขาในภายหลัง
๓.๑๔ ไมใชรหัสผานของตนรวมกับผูอื่น
๓.๑๕ หลีกเลี่ยงการใชรหัสผานเดียวกันสําหรับระบบงานตาง ๆ ที่ใชงาน
๔. การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงาน
๔.๑ ผูใชงานตองออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน
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๔.๒ ผูใชงานตองล็อคอุปกรณที่สําคัญ เมื่อไมไดใชงานหรือปลอยทิ้งไวโดยไมไดใชงานชั่วคราว
๔.๓ ผูด ูแลระบบตองสรางความตระหนักเพื่อใหผูใชงานเขาใจมาตรการปองกันที่กําหนดไว
๔.๔ ผูดแู ลระบบตองกําหนดใหอุปกรณคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ตองตั้งเวลาพักหนาจอ (screen saver)
โดยตั้งเวลาอยางนอย ๑๕ นาที และมีการใชรหัสผานในการเขาถึงใหมอีกครั้ง
๕. การจัดวางและการปองกันอุปกรณ
๕.๑ จัดวางอุปกรณในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายหรือใชงานโดยไมไดรับ
อนุญาต
๕.๒ อุปกรณที่มีความสําคัญใหแยกเก็บไวในพื้นที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๕.๓ ดําเนินการตรวจสอบ สอดสอง และดูแลสภาพแวดลอมภายในบริเวณที่มีระบบสารสนเทศอยู
ภายในเพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณที่อยูในบริเวณดังกลาว ไดแก การตรวจสอบระดับ
อุณหภูมิ ความชื้นวาอยูในระดับปกติหรือไม
๖. การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and clear screen
policy)
ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ ไดแก เอกสาร สื่อบันทึก ขอมูลคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศอยูใน
ภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจาก
การใชงานดังนี้
๖.๑ ผูใชงานตองจัดเก็บเอกสาร ขอมูล สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศไวในสถานที่
มั่นคงปลอดภัย
๖.๒ เครื่องคอมพิวเตอรตองมีกลไกการพิสูจนตัวตนที่เหมาะสมกอนเขาใชงาน
๖.๓ ตองปองกันการใชงานและควบคุมทรัพยสิน ดังนี้
๖.๓.๑ ทุกคนตองตระหนักและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันทรัพยสินของโรงเรียน
๖.๓.๒ ลงชื่อออกจากระบบทันทีเมื่อจําเปนตองปลอยทิ้งโดยไมมีผูดูแล
๖.๓.๓ จัดเก็บขอมูลสําคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
๖.๓.๔ ล็อคเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงาน
๖.๔ สํารองและลบขอมูลที่เก็บอยูในสื่อบันทึกกอนสงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม เพื่อปองกันการ
สูญหายหรือการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
๖.๕ โปรแกรมตาง ๆ ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียน เปนโปรแกรมที่โรงเรียนไดซื้อลิขสิทธิ์
มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น หามผูใชงานคัดลอกโปรแกรมและนําไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร
สวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงาน เพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
๖.๖ ตองลบขอมูลที่บันทึกอยูในอุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมูล กอนทําลายหรือเปลี่ยนทดแทนหรือ
จําหนายอุปกรณ
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๗. การปองกันโปรแกรมประสงคราย (malware)
๗.๑ ผูใชงานตองติดตั้งและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับปองกันและกําจัดโปรแกรมไมประสงค
ดี รวมทั้งทําการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
๗.๒ ตองทําการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร และโปรแกรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อปด
ชองโหว เปนการปองกันการโจมตีจากภัยคุกคามตาง ๆ
๗.๓ ผู ใ ช ง านต อ งทํ า การตรวจสอบ เพื่ อ ป อ งกั น และกํ า จั ด โปรแกรมไม ป ระสงค ดี ในการรั บ ส ง
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ ผานระบบเครือขาย หรือ สื่อบันทึกขอมูลทุกครั้ง
๘. การเขารหัสขอมูลที่เปนความลับ
ผูใช งานอาจนํา การเข า รหั สมาใช กับ ข อมูลที่เปน ความลับโดยใหป ฏิบัติตามระเบีย บวาดว ยการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๙. มาตรการทําลายสื่อบันทึกขอมูลที่เปนความลับ
สื่อบันทึกขอมูลที่ใชในการจัดเก็บขอมูล หรือสํารองขอมูล ที่มีความสําคัญขององคกรที่เปนความลับตอง
ทําลายขอมูลเพื่อปองกันไมใหมีการเขาถึงขอมูลสําคัญ
ประเภทสื่อบันทึกขอมูล
เอกสาร สื่อตาง ๆ ที่เปน
กระดาษ
แผน CD/DVD
ฮารดดิสก / flash drive /
สารสนเทศอื่น ๆ

วิธีการทําลาย
ใชวิธีทําลายดวยเครื่องทําลายเอกสาร
ใชวิธีทําลายดวยเครื่องทําลายแผน CD/DVD
ใหทําลายขอมูลตามมาตรฐานสากล DoD 5220.22-M, NIST 800-88
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สวนที่ ๕
การควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย
(Network Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่เขาถึงลวงรู
แก ไขเปลี่ ย นแปลงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหเกิดความเสีย หายตอขอมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเขาใชงานเครือขายที่แตกตางกัน
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๒.๓ ผูใชงาน
๓. การควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย
๓.๑ ขอปฏิบัติสําหรับผูใชงาน
๓.๑.๑ หามผูใชงานกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลที่เปนการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม หามมิ
ใหกระทําการใด ๆ อันสงผลกระทบตอการทํางานของผูอื่น โดยผูใชงานรับรองวาหากมี
การกระทําการใด ๆ ดังกลาวยอมถือวาอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของโรงเรียน
๓.๑.๒ โรงเรี ยนไม อนุญ าตใหผูใชงานกระทําการใด ๆ ที่เขาขายลักษณะเพื่อการคาหรือการ
แสวงหาผลกํ าไรผ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และเครื อ ข า ย เช น การประกาศแจ ง ความ
ตองการซื้อหรือการจําหนายสินคา การนําขอมูลไปซื้อขาย การใหบริการโฆษณาสินคา
หรือการเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากําไร
๓.๑.๓ ผูใชงานตองไมละเมิดตอผูอื่น ผูใชงานตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด ๆ
ในสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาต การบุกรุกเขาสูบัญชีผูอื่น การเผยแพรขอความ
ใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น การใชภาษาไมสุภาพหรือการเขียนขอความที่ทํา
ใหผูอื่นเสียหายถือเปนการละเมิดสิทธิ์ของผูอื่นทั้งสิ้น ผูใชงานจะตองรับผิดชอบแตเพียง
ฝายเดียว โรงเรียนไมมีสวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว
๓.๑.๔ หามไมใหผูใดเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเขาสูระบบถือ
วาเปนการพยายามรุกล้ําเขตหวงหามของโรงเรียน
๓.๑.๕ โรงเรียนใหบัญชีผูใชงานเปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงานจะโอนหรือแจกสิทธิ์นี้ใหกับ
ผูอื่นไมได และหามมิใหบุคคลใดใชบัญชีผูใชงานของบุคคลอื่นแมวาจะไดรับอนุญาตจาก
เจาของบัญชีแลวก็ตาม
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๓.๑.๖ บัญชีผูใชงานที่โรงเรียนใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบผลตาง ๆ อันอาจ
เกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากบัญชีผูใชงานนั้น ๆ เวนแตจะพิสูจนไดวา
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น
๓.๑.๗ บัญชีผูใชงานและแฟมทั้งหมดที่อยูบนอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ถือเปน
สิน ทรั พย ของโรงเรี ย น โรงเรีย นอนุญ าตใหใชงานเพื่อประโยชนทางวิช าการและการ
สนับสนุนทางวิชาการเทานั้น
๓.๒ ขอปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบ
๓.๒.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงไดเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
๓.๒.๒ ผูดูแลระบบต องกํ า หนดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ตองควบคุมการเขาถึงโดยระบุ
เครือขายหรือบริการที่อนุญาตใหมีการใชงานได
๓.๒.๓ การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลสํ า หรั บ ผู ใ ช ง านที่ อ ยู ภ ายนอกหน ว ยงานต อ งมี ข อ ปฏิ บั ติ ห รื อ
กระบวนการใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชงานที่อยูภายนอกหนวยงาน
เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานได ดังนี้
๓.๒.๓.๑ การเขาสูระบบจากภายนอกหนวยงาน ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานที่จะ
เขามาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ทําการพิสูจนยืนยัน
ตัวตน ดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานทุกครั้ง ผานระบบเครือขายเสมือน SSL
VPN (Secure Sockets Layer virtual private network)
๔. การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks)
ผูดูแลระบบตองมีวิธีการหรือกระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได โดยสามารถใชการระบุ
อุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
๔.๑ ผูดูแลระบบตองจัดทําแผนผังระบบเครือขายและใชหมายเลขไอพีแอดเดรสในการระบุอุปกรณบน
ระบบเครือขาย
๔.๒ ผูดูแลระบบตองควบคุมการใชงานอยางเหมาะสมและจํากัดผูใชงานที่สามารถเขาใชอุปกรณได
โดยผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชงานจะตองพิสูจนยืนยันตัวตนดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานทุกครั้ง
ผานทางหมายเลขไอพีแอดเดรสที่อนุญาต ซึ่งจะตองไดมาจากเครื่องบริการกําหนดคาหมายเลขไอ
พีแอดเดรส (DHCP Server)
๔.๓ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทุกเครื่องในโรงเรียนจะตองลงทะเบียนกับศูนยคอมพิวเตอร
๔.๔ อุปกรณใด ๆ ที่นํามาเชื่อมตอกับเครือขาย ตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารสูงสุด และผานทาง
ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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๕. การป อ งกั น พอร ต ที่ ใ ช สํ า หรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต ง ระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection)
ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทาง
เครือขาย
๕.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดการเปดปด พอรต-อุปกรณเครือขายตามความจําเปนและจํากัดการเขาถึง
เครือขายที่ใชรวมกัน
๕.๒ ผูใชงานที่ตองการเปดพอรต ตองทําบันทึกขออนุมัติจากผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม
แนบโครงการและระบุเหตุผลความจําเปน
๕.๓ ผูดูแลระบบดําเนินการบํารุงรักษา บริหารจัดการพอรตของอุปกรณเครือขายหรือบริหารจัดการ
ผานระบบเครือขาย
๕.๔ ใชงานไดอยางจํากัดระยะเวลาเทาที่จําเปนโดยตองไดรับการอนุญาตจากผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร
๖. การแบงแยกเครือขาย (segregation in networks)
ผูดูแลระบบตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุมของบริการสารสนเทศดังนี้
๖.๑ จัด ทําแผนผั งระบบเครื อข าย ซึ่ งมีรายละเอีย ดเกี่ย วกั บขอบเขตของระบบเครือขายภายในและ
เครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
๖.๒ แบงแยกเครือขายตามกลุมของบริการ กลุมผูใชงาน และระบบงานตาง ๆ ของโรงเรียน
๖.๓ มี ไฟร ว อลลควบคุมการเข าถึ งเครือขายทั้งจากภายในและภายนอกหนว ยงาน ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายควบคุมการเขาถึงและนโยบายการใชงานบริการเครือขายของหนวยงาน
๗. การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control)
ผูดู แลระบบต องควบคุมการเข า ถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกัน หรือเชื่อมตอระหวางกัน ให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงดังนี้
๗.๑ ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย
๗.๒ จํากัดสิทธิความสามารถของผูใชในการเชื่อมตอเขาสูเครือขาย อนุญาตใหเชื่อมตอเฉพาะหมายเลข
ไอพีแอดเดรสที่กําหนดใหเทานั้น
๗.๓ ระบุอุปกรณเครื่องมือที่ใชควบคุมการเชื่อมตอเครือขาย
๗.๔ มีระบบการตรวจจับผูบุกรุกทั้งในระดับเครือขายและระดับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
๗.๕ ควบคุมไมใหมีการเปดใหบริการบนเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต
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๘. การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control)
ผูดูแลระบบตองควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผาน
หรือไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงาน
ตามภารกิจดังนี้
๘.๑ ควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขไอพี
๘.๒ กําหนดใหมีการแปลงหมายเลขเครือขายเพื่อแยกเครือขายยอย
๘.๓ กําหนดเสนทางการใชงานเครือขายระหวางคอมพิวเตอรและเครือขายปลายทาง
๘.๔ อนุญาตเสนทางเครือขายเฉพาะกลุมหมายเลขไอพีแอดเดรสที่กําหนด
๘.๕ มีเกตเวยเพื่อกรองขอมูลที่ไหลเวียนในเครือขาย
๘.๖ ตองตรวจสอบหมายเลขไอพีแอดเดรสของตนทางและปลายทาง
๘.๗ ตองควบคุมการไหลของขอมูลผานเครือขาย
๘.๘ ตองกําหนดเสนทางการไหลของขอมูลบนเครือขายที่สอดคลองกับการควบคุมการเขาถึงและการ
ใชงานบริการเครือขาย
๘.๙ ตองจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อ
ระงับการใชจากเสนทางอื่น
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สวนที่ ๖
การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
(Operating System Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชงานไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชระบบปฏิบัติการ รวมทั้งทําความเขาใจ
ตลอดจนปฏิบัติตามอยางเครงครัด อันจะเปนการปองกันทรัพยากรและขอมูลของหนวยงานใหเปนความลับ มี
ความถูกตองและพรอมใชงานอยูเสมอ
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๒.๓ ผูใชงาน
๓. การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย
๓.๑ ผูใชงานตองกําหนดชื่อผูใชและรหัสผานในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบ
๓.๒ กอนเขาใชระบบปฏิบัติการ ผูใชงานตองใสชื่อผูใชและรหัสผานทุกครั้ง
๓.๓ ผูใชงานตองตั้งคาการล็อคหนาจออัตโนมัติเพื่อทําการล็อคหนาจอทุกครั้งที่ไมมีการใชงาน และตอง
กําหนดรหัสผานเพื่อเขาใชงาน
๓.๔ ผู ใ ช ง านต อ งไม อ นุ ญ าตให ผู อื่ น ใช ชื่ อ ผู ใ ช แ ละรหั ส ผ า นของตนเองในการเข า ใช ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน
๓.๕ ผูใชงานตองลงบันทึกออกทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปนเวลานาน
๓.๖ ระบบตองไมแสดงรายละเอียดสําคัญหรือความผิดพลาดตาง ๆ ของระบบกอนการเขาสูระบบจะ
เสร็จสมบูรณ
๓.๗ ระบบสามารถยุติการเชื่อมตอจากเครื่องปลายทางได เมื่อพบวามีการพยายามคาดเดารหัสผาน
จากเครื่องปลายทาง
๓.๘ จํากัดการเชื่อมตอโดยตรงสูระบบปฏิบัติการผานทาง command line
๔. การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (user identification and authentication)
๔.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน
๔.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานแสดงตัวตนดวยชื่อผูใชและตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตนดวย
การใชรหัสผานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผูใชงานกอนทุกครั้งการยืนยันวาเปนผูใชงานที่ระบุ
ถึง
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๔.๓ ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันผูไมมีสิทธิ
เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานมีปญหาหรือเกิด
ความผิดพลาดผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบทําการแกไข
๔.๔ ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ อันจะเกิดขึ้นจากการใชบัญชีผูใช
ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทํา
ของผูอื่น
๔.๕ ผูใชงานจะตองเก็บรักษาบัญชีผูใชไวเปนความลับและหามเปดเผยตอบุคคลอื่น หามโอนจําหนาย
หรือจายแจกใหผูอื่น
๔.๖ ผูใชงานจะตองลงบันทึกเขาโดยใชบัญชีผูใชของตนเอง
๕. การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system)
ระบบบริหารจัดการรหัสผานตองสามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ ดังนี้
๕.๑ ผูใชงานสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเองที่เว็บเมลของโรงเรียน
๕.๒ ผูใชงานตองตั้งรหัสผานตามขอกําหนดการใชงานรหัสผานของโรงเรียน
๕.๓ ระบบบริหารจัดการรหัสผานตองสามารถตรวจสอบความถูกตองของรหัสผานตามขอกําหนดการ
ใชงานรหัสผานของโรงเรียน
๕.๔ ระบบบริหารจัดการรหัสผานตองใหผูใชงานยืนยันรหัสผานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
๖. การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities)
การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนตองจํากัดและควบคุมการใชงานสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สําคัญ
เนื่องจากการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนบางชนิดสามารถทําใหผูใชหลีกเลี่ยงมาตรการปองกันทางดาน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบได เพื่อปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได
กําหนดไวหรือที่มีอยูแลวใหดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จํากัดสิทธิการเขาถึงการใชโปรแกรมอรรถประโยชน
๖.๒ กําหนดใหมกี ารถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชนที่ไมจําเปนออกจากระบบ
๖.๓ หามผูใชงานติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชนโดยไมไดรับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์
๗. การยุ ติ ก ารใชงานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเมื่ อมี การว า งเว น จากการใชงานในระยะเวลาหนึ่ ง
(session time-out)
กําหนดใหมีการยุติการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงานเปนเวลา ๓๐ นาที
หากเปนระบบทีม่ ีความเสี่ยงหรือความสําคัญสูงใหกําหนดระยะเวลายุติการใชงานระบบเมื่อวางเวนจากการใช
งานใหสั้นขึ้น
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๘. การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (limitation of connection time)
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมต อเพื่อใหมีความมั่น คงปลอดภัย มากยิ่งขึ้น สําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
๘.๑ การเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นที่มี
ความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง กําหนดใหใชงานได ๓ ชั่วโมงตอการเชื่อมตอหนึ่งครั้ง
๘.๒ กําหนดใหระบบสารเทคโนโลยีสนเทศที่มีความสําคัญสูงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช
งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ
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สวนที่ ๗
การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและ
ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกและโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่จะสรางความเสียหาย
แกขอมูลหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหหยุดชะงัก และทําใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม
พิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนไดอยางถูกตอง
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๓. การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access control)
๓.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนบุคลากรใหมของโรงเรียนเพื่อใหมี
สิทธิตาง ๆ ในการใชงานตามความจําเปน รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน
๓.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ โดยตองใหสิทธิเฉพาะ
การปฏิ บั ติงานในหน า ที่ และต องไดรับ ความเห็น ชอบจากผูบังคับ บัญ ชาเปน ลายลักษณอักษร
รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยูเสมอ
๓.๓ ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทํางานขอมูลแตละประเภทชั้นความลับดังตอไปนี้
๓.๓.๑ ตองกําหนดบัญชีผูใชเพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของ
ขอมูล
๓.๓.๒ ตองกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
๓.๓.๓ ตองกําหนดการเปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับความสําคัญของขอมูล
๔. การจัดการกับระบบที่ไวตอการรบกวน
๔.๑ ขอปฏิบัติสําหรับระบบซึ่งไวตอการรบกวน
๔.๑.๑ ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอโรงเรียน ไดแก
๔.๑.๑.๑ ระบบบริหารจัดการงานบุคคล ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยฝายอํานวยการ
๔.๑.๑.๒ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยฝายวิชาการ
๔.๑.๑.๓ ระบบการเงิน ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยฝายคลังและพัสดุ
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ซึ่งจะไดรบั การแยกออกจากระบบงานอื่น ๆ ของโรงเรียน
๔.๑.๒ ควบคุมสภาพแวดลอมของระบบ โดยมีหองควบคุมแยกเปนสัดสวน
๔.๑.๓ ตองกําหนดสิทธิใหเฉพาะผูที่มีสิทธิใชระบบเทานั้น
๔.๒ ตองควบคุมการเขาถึงผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกดังนี้
๔.๒.๑ ตองกําหนดสิทธิและขอบเขตการทํางาน ชนิดของงาน และระบบงาน
๔.๒.๒ ตองกําหนดระยะเวลาการเขาถึงและจัดใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานและปรับปรุงสิทธิ
หลังจากการปฏิบัติงาน
๕. ขอปฏิบัติในการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อปองกันสารสนเทศจากความเสี่ยงจากการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่
๕.๑ ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ที่จะนําไปใชงานวาอยูในสภาพ
พรอมใชงานหรือไม และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานวาถูกตองตามลิขสิทธิ์
๕.๒ เมื่อหมดความจําเปนตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่แลว ใหรีบนําสงคืนเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบทันที
๕.๓ เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ คื น ต อ งตรวจสอบสภาพความพร อ มใช ง านของอุ ป กรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ที่รับคืน
๕.๔ หากปรากฎว า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด จากความประมาทอย า งร า ยแรงของผู นํ า ไปใช
ผูนําไปใชตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
๕.๕ ตองจัดใหมีการสรางความตระหนักเพื่อระมัดระวังและปองกันการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและ
สื่อสารเคลื่อนที่
๕.๖ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการปองกันขอมูลที่สํารองไวในอุปกรณจากการถูกขโมย สูญหาย หรือ
เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
๖. ขอปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงาน (teleworking)
๖.๑ ผูใชงานที่ปฏิบัติงานจากภายนอกหนวยงานตองผานระบบการพิสูจนยืนยันตัวตน ดวยชื่อผูใชงาน
และรหัสผานทุกครั้งผานระบบเครือขายเสมือน SSL VPN (Secure Sockets Layer virtual
private network)
๖.๒ ผูดูแลระบบต องจั ดเตรี ย มอุ ป กรณสําหรับ การปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บขอมูล และ
อุปกรณสื่อสารไวสําหรับผูปฏิบัติงานจากระยะไกล ยกเวนอุปกรณที่โรงเรียนอนุญาตใหใชงานได
๖.๓ ผูดูแลระบบตองกําหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไมอนุญาตใหปฏิบัติงานจากระยะไกล ชั่วโมง
การทํางานในสถานที่ดังกลาว ชั้นความลับของขอมูลที่อนุญาตใหใชงานได ระบบงานและบริการ
ตาง ๆ ของโรงเรียนที่อนุญาตใหเขาถึงไดจากระยะไกล
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๖.๔ ผูดูแลระบบตองยกเลิ กการปฏิ บัติงานจากระยะไกล การกําหนดหรือปรับ ปรุงสิทธิการเขา ถึง
ระบบงาน และการคืนอุปกรณที่ใชงานเมื่อมีการยกเลิกการปฏิบัติงาน
๗. ขอปฏิบัติการควบคุมการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น (IT
outsourcing)
๗.๑ การคัดเลือกผูใหบริการ
๗.๑.๑ มีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูใหบริการ และคัดเลือกผูใหบริการที่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม และเปนที่นาเชื่อถือ
๗.๑.๒ มีสั ญ ญาที่ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การรักษาความลับ ของขอมูล (data confidentiality) และ
ขอบเขตงานและเงื่อนไขในการใหบริการ (service level agreement) อยางชัดเจน
๗.๒ การควบคุมผูใหบริการ
๗.๒.๑ ในกรณีที่ใชบริการดานการพัฒนาระบบงาน ตองกําหนดใหผูใหบริการเขาถึงเฉพาะสวนที่
มีไวสําหรับการพัฒ นาระบบงาน (develop environment) เทานั้น แตห ากมีความ
จําเปนตองเขาถึงสวนที่ใชงานจริง (production environment) ก็ตองมีการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการอยางเขมงวด เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอบเขตที่
ไดกําหนดไว
๗.๒.๒ กํ า หนดให ผู ใ ห บ ริ การจัด ทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารที่ เกี่ย วของ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
๗.๒.๓ กําหนดใหผูใหบริการรายงานการปฏิบัติงาน ปญหาตาง ๆ และแนวทางแกไข กําหนดใหมี
ขั้นตอนในการตรวจรับงานของผูใหบริการอยางชัดเจน
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สวนที่ ๘
การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
(Wireless LAN Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสายของโรงเรียน โดยการกําหนดสิทธิของ
ผูใชงานในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ
การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผูใชงานระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจริงจากระบบวาไดรับอนุญาตจากผูดูแล
ระบบ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบเครือขายไรสาย
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๓. ขอปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบ
๓.๑ ผูดูแลระบบตองตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายอยางสม่ําเสมอ เพื่อคอย
ตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรสาย
๓.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขายไรสาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึง
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารสูงสุดตามความจําเปนในการใชงาน
๓.๓ ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสายใหเหมาะสม
เปนการควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณรั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใชงาน
๓.๔ ผูดูแลระบบตองเลือกใชกําลังสงใหเหมาะสมกับพื้นที่ใชงาน
๓.๕ ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนคาปริยาย SSID ที่ถูกกําหนดมาจากผูผลิตทันทีที่นําอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสายมาใชงาน
๓.๖ ผูดูแลระบบตองแยก SSID ของผูใชงานที่เปนบุคลากรของโรงเรียน และผูใชงานตามโครงการทาง
วิชาการตาง ๆ ที่โรงเรียนดําเนินการจัดขึ้น โดยควบคุมสิทธิและระยะเวลาในการเขาถึงระบบ
เครือขายไรสาย
๓.๗ ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนคาชื่อผูใชงานและรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณไรสาย
และผู ดูแลระบบตองเลื อกใช ชื่อผู ใชงานและรหัสผานที่คาดเดาได ยากเพื่อปองกันผู โจมตี ไมให
สามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย
๓.๘ ผูดูแลระบบตองใชระบบพิสูจนตัวตนและการเขารหัสขอมูลระหวางอุปกรณปลายทางและอุปกรณ
กระจายสัญญาณไรสาย
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๓.๙ ผูดูแลระบบตองควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ไมไดรับอนุญาตใชงานระบบ
เครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ตและฐานขอมูลภายในตาง ๆ ของโรงเรียน
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สวนที่ ๙
การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Third Party Access Control Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากหนวยงานภายนอกตอการเขาถึงขอมูล การแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และ
การประมวลผลของระบบงานโดยไมไดรับอนุญาต และเพื่อใหการควบคุมหนวยงานภายนอกที่มีการเขาใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเปนไปอยางมั่นคงปลอดภัย
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๒.๓ เจาของโครงการ
๓. ขอปฏิบัติ
๓.๑ กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงจากการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณที่ใชใน
การประมวลผลโดยหน วยงานภายนอก และกํ าหนดมาตรการที่เ หมาะสมกอนที่จะอนุญาตให
เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
๓.๒ การควบคุมการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภายนอก
๓.๒.๑ หนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนตอง
ทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุญาตจากผูบริหารสูงสุด
๓.๒.๒ จัดทําแบบฟอรมสําหรับใหหนวยงานภายนอกระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองเขาใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(๑) เหตุผลในการขอใช
(๒) ระยะเวลาในการใช
(๓) การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณที่เชื่อมตอเครือขาย
(๔) การตรวจสอบ MAC address ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
(๕) การกําหนดการปองกันในเรื่องการเปดเผยขอมูล
๓.๒.๓ หนวยงานภายนอกที่ทํางานใหกับโรงเรียนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลของ
โรงเรียน โดยสัญญาตองจัดทําใหเสร็จกอนใหสิทธิเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒.๔ โรงเรียนตองพิจารณาการประเมินความเสี่ยงหรือจัดทําการควบคุมภายในของหนวยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาไปปฏิบัติงาน
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๓.๒.๕ ผูดูแลระบบตองกํ าหนดการเขาถึงขอมูลโดยหนวยงานภายนอกเฉพาะบุคคลที่จําเป น
เทานั้น
๓.๒.๖ ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอกที่สามารถเขาถึงขอมูลที่มี
ความสําคัญของโรงเรียนใหมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งดานการรักษาความลับ การรักษา
ความถูกตองของขอมูล และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ
๓.๒.๗ โรงเรียนมีสิทธิตรวจสอบตามสัญญาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมั่นใจได
วาโรงเรียนสามารถควบคุมการใชงานไดอยางทั่วถึงตามสัญญานั้น
๓.๒.๘ หน ว ยงานภายนอกที่ ทํ า งานให กั บ โรงเรี ย นต อ งจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน คู มื อ การ
ปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ
๓.๒.๙ หลังสงมอบโครงการจากหนวยงานภายนอก ผูดูแลระบบตองดําเนินการเปลี่ยนรหัสผาน
ทันที
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สวนที่ ๑๐
ความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานอินเตอรเน็ต
(Internet Security Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูใชรับทราบกฎเกณฑแนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัยและเปนการปองกัน
ไม ใ ห ล ะเมิ ด พระราชบั ญ ญั ติว า ด ว ยการกระทํา ผิด เกี่ ย วกั บ คอมพิว เตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เช น การส งข อมู ล
ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอื่นอันเปนการรบกวนการใชระบบ
คอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทําใหระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณถูกระงับ ชะลอ
ขัดขวาง หรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ผูใชงาน
๒.๒ ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
๓. ขอปฏิบัติสําหรับผูใชงาน
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา กอนทําการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ผานเว็บเบราวเซอร (web browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและทําการแกปญหา
ชองโหวชองระบบปฏิบัติการและเว็บเบราเซอร
๓.๒ ผูใชตองทําการ update patch และ hot fix อยางสม่ําเสมอโดยสามารถ download patch
และ hot fix ตาง ๆ จากเจาของผลิตภัณฑเพื่อแกปญหาชองโหว
๓.๓ ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเน็ตจะตองมีการตรวจสอบไวรัส (virus scanning)
โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกครั้ง
๓.๔ ผูใชตองไมใชเครือขายอินเตอรเน็ตของโรงเรียนเพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจสวนตัวและทําการเขา
สูเ ว็บ ไซต ที่ไม เ หมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีล ธรรม เว็บ ไซตที่มีเนื้อหาที่ขัดตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม เปนตน
๓.๕ ผูใชจะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของ
เครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลของโรงเรียน
๓.๖ ผูใชตองไมเผยแพรขอมูลที่เปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมทางศีลธรรมหรือ
ขอมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่นหรือขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับโรงเรียน
๓.๗ หามผูใชเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของโรงเรียนที่ยังไมไดประกาศอยางเปน
ทางการผานอินเตอรเน็ต
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๓.๘ ผูใชตองไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของผูอื่นและภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น
ตัดตอ หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดที่จะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย
๓.๙ หลังจากใชงานอินเตอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการปดเว็บเบราวเซอรเพื่อปองกันการเขาใชงานโดย
บุคคลอื่น
๔. ขอปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบ
๔.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขาใชงานอินเตอรเน็ตที่
ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนจัดสรรไวเทานั้น
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สวนที่ ๑๑
การสํารองและกูคืนขอมูล
(Backup and Recovery Policy)
๑. วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดขอปฏิบัติสําหรับการสํารองขอมูลและการกูคืนระบบ โดยผูดูแลระบบสามารถดําเนินการ
สํารองขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถกูคืนระบบไดในกรณีที่จําเปน
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๓. ขอปฏิบัติ
๓.๑ ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานสํารองขอมูล
และจัดทําระบบสารสนเทศสํารอง
๓.๒ ผูดูแลระบบมอบหมายหนาที่การสํารองขอมูลแกเจาหนาที่คนอื่นไวในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงาน
ได
๓.๓ ผูดูแลระบบกําหนดชนิดและชวงเวลาการสํารองขอมูลตามความเหมาะสมพรอมทั้งกําหนดสื่อที่ใช
เก็บขอมูลสถานที่จัดเก็บ โดยรูปแบบการสํารองขอมูลอาจแบงไดเปนการสํารองขอมูลแบบเต็ม
และการสํารองขอมูลแบบสวนตาง
๓.๔ ผูดูแลระบบตองทําบันทึก รายละเอียดการสํารองขอมูลไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ชื่อผูสํารอง
ชนิดของขอมูลที่บันทึก เปนตน
๓.๕ ผูดูแลระบบตองจั ดให มีการเขารหัสขอมูลสํารองที่สําคัญ โดยการใชเทคโนโลยีการเขารหัส ที่
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหขอมูลสํารองเหลานั้นถูกเปดเผย
๓.๖ ในกรณีที่พบปญหาในการสํารองขอมูลจนเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการอยางสมบูรณได ให
ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาและสรุ ป ผลการแก ไ ขป ญ หา รายงานต อ หั ว หน า สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร
๓.๗ ผูดูแลระบบตองทํารายงานขอผิดพลาดจากการสํารองขอมูลที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย
๓.๘ ผูดูแลระบบตองปฏิบัติตามขั้นตอนของการสํารองขอมูลโดยเครงครัด
๓.๙ ผูดูแลระบบตองทําการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและแผน
เตรียมความพรอม กรณีฉุกเฉินอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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๔. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล
๔.๑ ผูดูแลระบบตองทําการสํารองขอมูลแตละรายการตามความถี่อยางนอยดังนี้
ที่
๑

รายการ
Mail servers

ขอมูลที่ตองสํารอง
คา configure
ขอมูลใน Mail box
๒ Web servers
คา configure
ขอมูลเผยแพรบนเว็บไซต
๓ Database servers
คา configure
ขอมูลในฐานขอมูลของระบบ
๔ Firewall server
คา configure
๕ DNS Server
คา configure
๖ DHCP Server
คา configure
๗ server อื่น ๆ
คา configure
๘ ระบบ MIS
ขอมูลนักเรียน, ขอมูลการศึกษา
๙ ระบบงานหองสมุด
ขอมูลการยืม-คืน
ขอมูลหนังสือ
๑๐ ระบบบั น ทึ ก ข อ มู ล เข า - ขอมูลการเขา-ออกหอพัก
ออกหอพัก
๑๑ ระบบงานคลังและพัสดุ การเบิกจายพัสดุ
ขอมูลพัสดุ
๑๒ ระบบงานบุคคล
บันทึกการเขางาน
ขอมูลบุคลากร

ความถี่ในการสํารองขอมูล
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
เดือนละครั้ง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
เดือนละครั้ง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
เดือนละครั้ง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง
เดือนละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง

๔.๒ ผูดูแลระบบตองทําการเก็บรักษาขอมูลที่สํารองอยางนอย ๑ ชุดแยกสถานที่กัน เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย และใชงานไดอยางตอเนื่อง
๔.๓ ผูดูแลระบบตองตรวจสอบผลการสํารองขอมูลดวยตนเองวาการสํารองขอมูลตามรายละเอียดใน
ตารางขางตนนั้นถูกตองสมบูรณหรือไม
๕. การกูคืนระบบ (data recovery)
๕.๑ ผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองทําการทดสอบการกูคืนขอมูลเปนระยะ เพื่อใหแนใจได
วา การสํารองขอมูลนั้นทําไดอยางครบถวนสมบูรณแลว
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๕.๒ ในกรณีที่พบปญหาที่อาจสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายจนเปนเหตุ
ทําใหตองดําเนินการกูคืนระบบ ใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรหรือผูดูแลระบบเครือขายดําเนินการ
แกไข แลวรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรทราบ
๕.๓ ใหใชขอมูลทันสมัยที่สุด (latest update) ที่ไดสํารองไวหรือตามความเหมาะสมเพื่อกูคืนระบบ
๕.๔ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายกระทบตอการใหบริการหรือ
การใชงานของผูใชระบบ ใหแจงผูใชงานทราบทันทีพรอมทั้งรายงานความคืบหนาการกูคืนระบบ
เปนระยะจนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ
๖. การจัดทําแผนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
ฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT contingency plan)
แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานขอมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองกําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของและดําเนินการดังตอไปนี้
๖.๑ กําหนดแผนเตรียมความพรอม และกระบวนการในการวางแผนรับมือกับเหตุภัยพิบัติ
๖.๒ กําหนดชนิดของภัยพิบัติที่มีผลตอระบบที่มีความสําคัญสูงและจําเปนตองวางแผนรับมือ
๖.๓ ทําการประเมินความเสี่ยงที่มีผลทําใหระบบติดขัดหรือไมสามารถใชงานไดอันเปนผลจากภัยพิบัติที่
กําหนดไว
๖.๔ จัดทําแผนรั บมือกั บเหตุ ภัยพิ บัติเพื่ อใหส ามารถกูคืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เสียหายให
สามารถใชงานไดโดยเร็ว
๖.๕ ทดสอบการปฏิบัติตามแผนอยางนอยปละ ๑ ครั้งโดยการจําลองสถานการณ
๖.๖ ประเมินและปรับปรุงแผนรับมือกับเหตุภัยพิบัติสําหรับระบบที่มีความสําคัญสูงอยางนอยปละ ๑
ครั้ง
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สวนที่ ๑๒
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(Use of Electronic Mail Policy)
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อใหการรับสงขอมู ลขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของโรงเรียนเปนไปอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒ เพื่อใหการติดตอสื่อสารโดยการรับสงขอมูลขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร
ของโรงเรียนเปนมาตรฐานอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับของโรงเรียน
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ผูใชงาน
๒.๒ ผูดูแลระบบ
๓. ขอปฏิบัติสําหรับผูใชงาน
๓.๑ ผูใชงานตองไมตั้งคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (save password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูใชงานตองระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนหรือ
ละเมิด สิทธิ สรางความรําคาญตอผูอื่น หรือผิด กฎหมาย หรื อละเมิ ดศี ลธรรม และไมแสวงหา
ประโยชนหรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายของโรงเรียน
๓.๓ ไม ใชที่อยูจ ดหมายอิ เ ล็กทรอนิ กสของผูอื่น เพื่ออานหรือรับสงขอความ ยกเวน แตจ ะไดรับ การ
ยินยอมจากเจาของผูใชงาน และใหถือวาเจาของจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบตอการใช
งานตาง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเอง
๓.๔ ผูใชงานตองใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเพื่อการทํางานในภารกิจของโรงเรีย น
เทานั้น
๓.๕ ลงบันทึกออกจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน
๓.๖ ผูใชงานตองตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนเปดทุกครั้งเพื่อตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร
๓.๗ ไมเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก
๓.๘ ไมใชขอความที่ไมสุภาพหรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสมอันอาจทําใหเสียชื่อเสียง
ของโรงเรียนหรือขอมูลที่ทําใหเกิดความแตกแยกในหนวยงาน
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๓.๙ ในกรณีที่ตองการสงขอมูลที่เปนความลับ ตองไมระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
๓.๑๐ ผู ใ ช ง านต อ งตรวจสอบตู เ ก็ บ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องตนเองทุ ก วั น และลบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบ
๔. ขอปฏิบัติสําหรับผูดูแลระบบ
๔.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
การเขาใชบริการและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน และทบทวนสิทธิการเขาใชงานอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง
๔.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสตองทําการบันทึกออกจากหนาจอเพื่อตัด
การใชงานจากผูใชงานเมื่อผูใชงานไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไว
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สวนที่ ๑๓
ขอตกลงการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(Terms of Use and Disclaimer)
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อใหการรับสงขอมู ลขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปอยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ เพื่อใหการติดตอสื่อสารโดยการรับสงขอมูลขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร
ของโรงเรี ยนเปนมาตรฐานอยู ในกรอบของกฎหมาย ระเบีย บ คําสั่ ง ขอบั งคับ คําแนะนําและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาวสารของโรงเรียน
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ผูใชงาน
๓. ขอตกลงการใชบริการ
๓.๑ ผูใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนจะตองไมกระทําการอันละเมิดตอกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และคําแนะนํา อยางนอยดังตอไปนี้
๓.๑.๑ พระราชบัญญัติกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
๓.๑.๒ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๑.๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๑.๔ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๑.๕ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
๓.๑.๖ ขอตกลงเงื่อนไขการใชบริการที่โรงเรียนกําหนด
๓.๒ ผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนจะตองใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสนี้เพื่อผลประโยชน
ของโรงเรียน
๓.๓ หามใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเพื่อการประกอบธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชน
สวนตน
๓.๔ หามใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเพื่อการเผยแพร อางอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือ
กระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๓.๕ หามใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
หรือการกระทําใด ๆ ซึ่งผิดกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลขาวสารลับของทางราชการ
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๓.๖ หามใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร หรือภาพ เสียง
ขอความที่ไมเหมาะสม หรือสรางความเสื่อมเสียใหกับผูอื่น
๓.๗ หามใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนเพื่อแสดงขอคิดเห็นสวนตัวที่สงผลกระทบในทาง
ลบหรือสรางความเสื่อมเสียหรือเสียหายตอผูอื่นหรือโรงเรียน
๓.๘ หามกระทําการปลอมแปลงที่อยูเปนบุคคลอื่น (impersonation)
๓.๙ หามกระทําการที่สรางปญหาการใชทรัพยากรของระบบ เชน
(๑) การสรางจดหมายลูกโซ (chain mail)
(๒) การสงจดหมายจํานวนมาก (spam mail)
(๓) การสงจดหมายตอเนื่อง (letter bomb)
(๔) การสงจดหมายเพื่อการแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอร
๓.๑๐ ห า มผู ใ ช ง านกระทํ า การใด ๆ ที่ อ าจสร า งความเสี ย หายแก ร ะบบเครื่ อ งแม ข า ยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน
๓.๑๑ หามสงขอมูลขาวสารอันเปนความลับของโรงเรียนหรือทางราชการใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่ไม
เกี่ยวของกับราชการของโรงเรียน
๓.๑๒ การสงขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการใหกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกจะตอง
เขารหัสขอมูลอยางเหมาะสมตามวิธีปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลขาวสารตามที่
โรงเรียนกําหนด
๓.๑๓ ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสและรหัสผานของบุคคลหรือหนวยงานจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ
หากสงสัยวารั่วไหลจะตองเปลี่ยนรหัสผานทันที โดยรหัสผานจะตองกําหนดใหยากแกการคาดเดา
๓.๑๔ ผูใชงานหรือผูรับผิดชอบที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะตองศึกษาคูมือการใชงาน ระเบียบปฏิบัติ
คําแนะนํา และขอตกลงเงื่อนไขใหเขาใจ เพื่อใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนไดอยาง
ถูกตอง
๓.๑๕ กรณีไดรับการรองเรียนหรือพบเหตุอันไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับ
บริการแกผูใชงานนั้น ๆ เปนการชั่วคราว เพื่อทําการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุ
นั้น ๆ
๓.๑๖ การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพรทั้งในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตของ
ผูใช งาน ให ถือเป น การกระทํ าที่อยูภ ายใตความรับ ผิดชอบของผูใชงานนั้น ศูน ยคอมพิว เตอร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ
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สวนที่ ๑๔
การตรวจสอบและประเมินความเสีย่ ง
๑. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีมาตรการในการตรวจสอบ ประเมิน ควบคุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกัน
เหตุการณที่อาจมีผลตอความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๒.๒ ผูต รวจสอบภายใน (internal auditor) หรือผูตรวจสอบจากภายนอก (external auditor)
๒.๓ ผูดูแลระบบ
๓. ขอปฏิบัติ
๓.๑ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๒ ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยคณะกรรมการหรื อ หน ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ โ รงเรี ย น
เห็ นสมควร เพื่อให หน ว ยงานไดทราบถึงระดับความเสี่ย งและระดับ ความมั่นคงปลอดภัยดา น
สารสนเทศ
๓.๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูลจําเปนตองคํานึงถึงหลายดานหลายมิติ
แต ล ะดา นก็ มีความจํา เป นในการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ย งแตกตางกัน โดยใหมี การ
ดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๓.๑ การตรวจสอบและประเมินนโยบาย
๓.๓.๒ การตรวจสอบและประเมินความพรอมทางดานโครงสรางองคกร
๓.๓.๓ การตรวจสอบและประเมินดานการบริหารทรัพยสิน (ขอมูลและระบบสารสนเทศ)
๓.๓.๔ การตรวจสอบและประเมินดานบุคลากร
๓.๓.๕ การตรวจสอบและประเมินดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
๓.๓.๖ การตรวจสอบและประเมินการสื่อสารและการปฏิบัติการ
๓.๓.๗ การตรวจสอบและประเมินการควบคุมการเขาถึง
๓.๓.๘ การตรวจสอบและประเมินดานการพัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดหาระบบ การดูแลระบบ
๓.๓.๙ การตรวจสอบและประเมินดานความพรอมรับมือกับเหตุการณ
๓.๓.๑๐ การตรวจสอบและประเมินดานผลกระทบและความตอเนื่องของการปฏิบัติภารกิจ
๓.๓.๑๑ การตรวจสอบและประเมินดานการปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญา
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๓.๔ ระบุความเสี่ยง เหตุการณความเสี่ยง และผลกระทบใหสอดคลองตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของ
โรงเรียนดังนี้
๓.๔.๑ การลักลอบเขาทางระบบปฏิบัติการเพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายผานระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet)
๓.๔.๒ การลักลอบเขาเชื่อมโยงกับระบบเครือขายไรสายโดยไมไดรับอนุญาต
๓.๔.๓ การลงบั น ทึ กเข า (login) สารสนเทศที่สํ าคั ญ ผ านระบบเครื อข ายของผูใ ชบ ริก ารคน
เดียวกันมากกวาหนึ่งจุด
๓.๔.๔ การลักลอบใชรหัสผาน (password) ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
๓.๔.๕ ความผิ ด พลาดของเจ า หน าที่ ห รื อ บุ ค ลากรของหน ว ยงาน (human error) ไวรั ส
คอมพิวเตอร (computer virus) ระบบไฟฟาขัดของ ความเสียหายจากเพลิงไหมการ
โจรกรรมและการขโมยอุปกรณคอมพิวเตอร
๓.๕ กําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น
๓.๖ การประมาณความเสี่ยงใหคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้
๓.๖.๑ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ
๓.๖.๒ ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุรวมถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น
๓.๖.๓ จุดออนหรือชองโหวที่อาจถูกใชในการกอใหเกิดเหตุการณที่ระบุ
๓.๗ กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
๓.๗.๑ ดําเนินการทบทวนแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT contingency plan)
๓.๗.๒ จั ดทํ า หลั ก เกณฑ น โยบายกฎระเบีย บในการใชเครื่องคอมพิว เตอร และเครื อขา ยของ
โรงเรียน

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หนา ๓๗

สวนที่ ๑๕
การสรางความตระหนัก
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
๑. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรน โยบายและแนวปฏิบั ติใหกับ บุคลากรและบุคคลที่เกี่ย วของไดมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง
๒. ผูรับผิดชอบ
๒.๑ ศูนยคอมพิวเตอร
๓. ขอปฏิบัติ
๓.๑ จัดอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดอบรมอาจใชวิธีการเสริมเนื้อหาแนว
ปฏิบัติตามนโยบายที่เขากับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ตามแผนการจัดอบรมของโรงเรียน
๓.๒ จัดทําคูมือการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและเผยแพรทางเว็บไซตภายใน
(Intranet) ของโรงเรียน
๓.๓ ใหความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอระวังในรูปแบบที่สามารถเขาใจและ
นําไปปฏิบัติไดงายซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ โดยวิธีการติดประกาศประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลผานจอประชาสัมพันธ เผยแพรผานเว็บไซต
๓.๔ กํากับติดตามประเมินผลและสํารวจความตองการของผูใชบริการ

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

หนา ๓๘

