
คํานิยาม 

  1. ผู้ใช้งาน" หมายถึงบุคคลที่  ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งานบริหารหรือ
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนโดยมีสิทธิและหน้าที่ขึ้นอยู่กับ
บทบาทซึ่งองคก์รกําหนดไว้ดังนี้ 

    -“ผู้บริหาร” หมายถึงผู้มีอํานาจบริหารในระดับสูงของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
หัวหน้าส่วนราชการประจํากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนซึ่งทําหน้าทีผู่้อํานวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง 
    -“ผู้ดูแลระบบ” หมายถงึผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
รกัษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 
   -“เจ้าหน้าที่” หมายถึงข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานเกีย่วข้องกับระบบ
สารสนเทศรวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดําเนินการเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน.“ 

  2. “เจ้าของข้อมูล” หมายถึงผู้ได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้รับผิดชอบข้อมูลของ
ระบบงานโดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญ
หาย 

  3. “สิทธิผู้ใช้งาน” หมายถึง สิทธิทั่วไปสิทธิจําเพาะสิทธิพิเศษและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานโดยหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน 

  4.“หน่วยงาน” หมายถึง ส่วนราชการหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน  

  5. “หน่วยงานภายนอก” หมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุญาตให้มี
สิทธิในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงานโดยจะได้รับสิทธิในการใช้งานตามอํานาจ
และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล 

  6. “สินทรัพย์” หมายถึง ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมีมูลค่าหรือคุณค่า
สําหรับหน่วยงานเช่น 
   (๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 
   (๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์อ่ืนใด 
            (๓) ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

  7. “ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษรตัวเลข
เสียงภาพหรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 



  8.“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูลข้อความคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  9. “เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถงึเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

  ๑0. “สารสนเทศ” (Information) หมายความว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสกัดข้อมูลให้มีความหมาย
โดยผ่านการประมวลผลการจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ ในรูปของตัวเลขข้อความหรือภาพกราฟฟิกให้เป็น
ระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายเช่นรายงานตารางแผนภูมิเป็นต้นและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
การวางแผนการตัดสินใจและอ่ืนๆ 

  ๑1. “ระบบข้อมูล” หมายความว่ากระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้างส่ง
รับเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑2. “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึงอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางานเข้า
ด้วยกันโดยได้มีการกําหนดคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดและแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทํา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

  ๑3.“ระบบสื่อสาร” (Communication System) หมายความว่าระบบที่ประกอบด้วยผู้รับผู้ส่งและ
สื่อกลางในระบบสื่อสารที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล (ตัวอักษรตัวเลขภาพเสียงเป็นต้น) ทั้งระบบวงจรทางสายเช่น
สายเคเบิล (Cable) โคแอกเชียล (Coaxial Cable) วิทยาการเส้นใยนําแสง (Fiber Optic) และระบบไร้สายเช่น
ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite) รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นฮับ(Hub) การสลับ (Switching) 
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)  

  ๑4. “ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของหน่วยงานได้เช่นระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

  ๑5.“ระบบสารสนเทศ” ( Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การรวบรวมจัดเกบ็หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดีสามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องประกอบด้วย 
   (๑) Hardware หมายถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการจัดการกับข้อมูลทั้งท่ีเป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคิดเลข 
    (๒) Software หมายถึงชุดคําสั่งหรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่าโปรแกรมท่ีสามารถสั่งการให้
คอมพิวเตอร์ทํางานในลักษณะที่ต้องการภายใต้ขอบเขตความสามารถที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนั้นๆ
สามารถทําได้ซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็นซอร์ฟแวร์ระบบและซอร์ฟแวรป์ระยุกต์ 
   (๓) User หมายถึงกลุ่มผู้คนที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
   (๔) Data  หมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆท่ีอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือแสงสีเสียง



สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ภาพวัตถุหรือหลายๆ อย่างผสมผสานกันซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
   (๕) Procedure หมายถึงข้ันตอนกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ 

   ๑6. “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”หมายความว่าระบบงานของหน่วยงานที่นําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารการสนับสนุนการให  ้บริการการพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสารซึ่งมี
องค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายโปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศเป็นต้น 

  ๑7. “การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าการส่งหรือรับข้อความด้วยวิธี  
การทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

  ๑8.“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิดต้นทางปลายทางเส้นทางเวลาวันที่ปริมาณระยะเวลาชนิดของบริการหรือ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

  19.“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึงการอนุญาตการกําหนดสิทธิหรือการ
มอบอํานาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศท้ังทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ
รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสําหรับบุคคลภายนอกตลอดจนอาจกําหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ
เอาไว้ด้วยก็ได้ 

  ๒0.“ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การธํารงไว้ซึ่งความลับความถูกต้องครบถ้วน
และสภาพพร้อมใช้งานของสารสนเทศรวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนได้แก่ความถูกต้องแท้จริงความรับผิดการห้ามปฏิเสธ
ความรับผิดและความน่าเชื่อถือ 

  ๒1. “ความเสี่ยง” (Risk)” หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความ
สูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้านสารสนเทศซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให้การ
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

  ๒2. “ประเมินความเสี่ยง” (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ภัยและความอ่อนแอ
ของระบบสารสนเทศรวมทั้งผลกระทบจากการสูญเสียสารสนเทศหรือการส  ูญเสียความสามารถในการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการประเมินความเสี่ยงใช้เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมให้ระบบสารสนเทศต่อไป 

  ๒3.“เหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย” หมายถึงการเกิดเหตุการณ์สภาพของบริการหรือเครือข่าย
ที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่
ล้มเหลวหรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 

  ๒4.“สถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยท่ี ไม่พึงประสงค  ์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายถึง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดซึ่งอาจทําให้ระบบของหน่วยงานถูกบุก
รุกหรือโจมตแีละความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 



  ๒5 “ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบ”หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทําการตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

  ๒6. “เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสินทรัพย์” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนให้ทําการตรวจสอบสินทรัพย์ในความครอบครองของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

  ๒7. “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ”หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการดูและระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

  ๒8. “ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Operation Center)” หมายถึง สถานที่ที่ใช้สําหรับ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ/หรืออุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนที่เป็นเขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด 

  29. “เจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ” (Account)”หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่แต่ละแห่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชีมี
สิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ : เช่นถ้าเป็นบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะหมายถึงผู้ใช้คนนั้นจะมีชื่อในการล็อกอินโดยใช้ 
Username และ password ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน 

  ๓0 “แผนการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน(IT contingency Plan)”หมายถึง แผนแก้ไขปัญหาจากการ
เกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหรือมีการซักซ้อมการ
ดําเนินการตามแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครฐั 

วัตถุประสงค์ 

  ๑.เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคํานึงถึงการใช้งานและความ 
             มั่งคงปลอดภัย 
          ๒.เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงการกําหนดสิทธิและการมอบอํานาจของ 
             หน่วยงานของรัฐ 
          ๓.เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดยเคร่งครัดและตระหนักถึง 
             ความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

แนวปฎิบัติ 

ชื่อแนวปฏิบัติ   
 1. แนวปฏิบัติเม่ือพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการด้านการป้องกันตนเองจากไวรัสคอมพิวเตอร์และสามารถจัดการกับ
ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลของผู้ใช้ และ
หน่วยงานที่ใช้เครือข่ายร่วมกัน 

แนวปฏิบัติ 
 1. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงทํางานได้ ให้ทําการ สํารองข้อมูล ไว้ในอุปกรณ์ภายนอกเครื่อง เช่น 
Handy drive   หรือ Harddisk External เป็นต้น และนําส่งให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศทําการสแกนก่อนนําข้อมูล
กลับมาใช้ 

 2. ทําการอัพเดต Anti-Virus แล้วทําการสแกนหาไวรัส 
 3. หากดําเนินการแล้วพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยังติดไวรัสอยู่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศ เพื่อทํา
การติดตั้ง Remove tool  
 4. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และยังสงสัยว่าไวรัสยังคงอยู่ ให้ทําการฟอร์แมตเครื่องและติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด และนําข้อมูลที่ได้สํารองไว้กลับมาติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 5.  เปลี่ยนพาสส์เวิร์ดในการล็อกอินระบบต่าง ๆ ภายหลังการ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ 
หมายเหตุ 
 1. ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทําการ update อย่างสม่ําเสมอ 
 2. ไม่ควรติดตั้งซอฟแวร์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Password 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดมาตรการในการตั้ง Password ที่มีความปลอดภัยสูงและได้มาตรฐาน รวมไปถึงระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเปลี่ยน Password อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการโจมตีด้วยวิธี brute force  

แนวปฏิบัติ 

 1. ไม่ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันในทุกระบบที่ผู้ใช้มีสิทธิเข้าใช้ 

 2. มีความยาว 8-12 ตัวอักษร 

 3. ผสมผสานทั้งตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ ตัวอักษรใหญ่ และตัวอักษรเล็ก 

 4. อาจใช้เทคนิค การพิมพาสเวิร์ดภาษาอังกฤษด้วยคีย์บอร์ดภาษาไทย 

 5. ไม่ใช้คําท่ัวไป และคําที่มีความหมายเก่ียวข้องกับผู้ใช้งานในการตั้งพาสเวิร์ด 

 6. เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 6 เดือน 

 7. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน 

 8. ไม่ควรเลือกใช้งาน "จํารหัสผ่าน" บทเว็บไซต์หรือระบบงานต่าง ๆ 

 9. ไม่ควรจดรหัสผ่านลงกระดาษท่ีไม่มีการป้องกันการเข้าถึง 

 10. ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ 

 11. เมื่อจําเป็นต้องทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์สาธารณะ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีที่มีโอกาส 

 12. ไม่เขียนรหัสผ่านไว้บนกระดาษและแปะไว้ตามที่ต่างๆเพ่ือเตือนความจํา 

หมายเหตุ  

 ตัวอย่างของรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง “ED9ts377!”, “t!2!m!o!h!i!t!o!0292”,”2S00N2btrue!!” 
 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 3. แนวปฏิบัติ การใช้ E-mail 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ระบบ E-Mail ที่ถูกต้องปลอดภัย ลดความเสียหายจากการใช้งาน E-mail ที่
ไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติ 

 1. ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งาน E-Mail ของหน่วยงานต้องทําการกรอกข้อมูลคําขอเข้าใช้งาน และยื่นคําขอ
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการกําหนดสิทธิ์ชื่อผู้ใช้งานรายใหม่และรหัสผ่าน (Password)  

 2. เมื่อได้รับรหัสผ่าน (Password) จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) โดยทันทีหลังจากการเข้าสู่ 
ระบบเป็นครั้งแรก 
 3. ควรกําหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ให้มีตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน 
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน  
 4. ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 6 เดือน 
 5. ต้องใช้ E-Mail ของหน่วยงานเพื่อติดต่องานของราชการเท่านั้น  
 6. ไม่ควรใช้ E-Mail Address ของผู้อ่ืนเพ่ืออ่าน รับส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอม จาก
เจ้าของ E-Mail และให้ถือว่าเจ้าของ E-Mail เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ใน E-Mail ของตน  
 7. หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอ่ืนเข้าใช้งานระบบ  
 8. ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. ควรตรวจสอบและลบ E-Mail ของตนเองทุกวัน เพ่ือลดปริมาณการใช้พ้ืนที่ของระบบ E-Mail ให้
เหลือจํานวนน้อยที่สุด 
 10. ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ ไม่ให้
รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
 11. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายขยะ (Spam Mail)  
 12. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)  
 13. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน 
 14. ห้ามส่ง E-Mail ที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอ่ืนโดยเจตนา  
 15. ผู้ใช้งานต้องทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเปิด เพ่ือตรวจสอบ
ไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable file เช่น .exe .com เป็นต้น  
 16. ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก  
 17. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม หรือข้อมูล 



อันอาจทําให้เสียชื่อเสียงของหน่วยงาน ทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างหน่วยงานผ่านทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ  

 ระบบE-mail ที่ควรใช้ในการติดต่องานราชการควรเป็น ระบบ E-mail กลางภาครัฐ (Mail.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 4. แนวปฏิบัติการสํารองข้อมูล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดมาตรการในการสํารองข้อมูลของผู้ใช้งาน ทําให้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลที่มี
ความสําคัญในการทํางาน ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติ 

 1.ทําการสํารวจข้อมูลและจัดระดับความสําคัญ กําหนดข้อมูลที่ต้องการสํารอง และความถี่ในการ
สํารองข้อมูล ตามตัวอย่างแบบฟอร์มดังนี้ 

ลําดับ รายการ ระดับ
ความสําคัญ 

ข้อมูลที่ต้อง
สํารอง 

ความถี่ใน
การสํารอง 

ระยะเวลาใน
การสํารอง
ข้อมูล 

ระยะเวลาใน
การกู้คืน
ข้อมูล 

1 เอกสาร สูง File เอกสาร  1เดือน 1 ชม. 
2 ข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ 
สูงมาก File ข้อมูล

ชนิดต่าง ๆ 
ก่อนและหลัง
การ
เปลี่ยนแปลง 

1เดือน 2 ชม. 

 2. ทําการสํารองข้อมูลด้วย Harddisk External หรือระบบ Cloud 
 3. ควรสํารองข้อมูลไว้มากกว่า 1 ชุด พร้อมจัดทําเอกสารวิธีการกู้คืน 
 4. หากข้อมูลมึความสําคัญสูงมาก ควรใช้ Bitlocker ในการเข้ารหัสลับข้อมูล 
 5. ข้อมูลที่มีความลับ และมีความสําคัญสูงไม่ควรสํารองไว้บนระบบ Cloud 
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทําการสํารองและทดสอบการกู้คืนเป็นระยะ 
 7. ต้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลสํารอง พร้อมทั้งสําเนาขั้นตอนหรือวิธีการกู้คืนระบบต่างๆไว้นอกสถานที่ 
 8. การขอใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลสํารองควรได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจหน้าที่ และควรจัดทําทะเบียนคุม
การรับและส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลสํารอง โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ผู้ส่ง ผู้อนุมัติ ประเภทข้อมูล และ
เวลา 
 9. ควรมีขั้นตอนการทําลายข้อมูลสําคัญและสื่อบันทึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญต่างๆ ใน
ฮาร์ดดิสก์ที่ยังค้างอยู่ใน recycle bin 
 10. ควรติดฉลากที่มีรายละเอียดชัดเจนไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลสํารอง เพื่อให้สามารถค้นหาได้โดยเร็ว 
และเพ่ือป้องกันการใช้งานสื่อบันทึกผิดพลาด 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 5. แนวปฏิบัติการใช้งานและค้นหาข้อมูลจาก internet 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดวิธีการใช้งาน internet และการค้นหาข้อมูลจาก internet ที่ทําให้ไม่เกิดความเสียหาย 
และส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติ 

 1. ด้านการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ประกอบด้วย 
 ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายควรใช้ชื่อบัญชี (Internet Account Name) และรหัสผ่าน 

(Password) ของตนเอง ไม่ควรนําของผู้อื่นมาใช้ รวมทั้งนําไปกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
 ควรเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ และทําการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ รวมทั้งไม่

ควรแอบดูหรือถอดรหัสผ่านของผู้อื่น 
 ควรวางแผนการใช้งานล่วงหน้าก่อนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อเป็นการประหยัดเวลา 
 เลือกถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เท่าที่จําเป็นต่อการใช้งานจริง 

 2. ด้านการใช้ข้อมูลบนเครือข่าย ประกอบด้วย 
 เลือกใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาของผู้เผยแพร่ และที่ติดต่อ 
 เมื่อนําข้อมูลจากเครือข่ายมาใช้ ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น และไม่ควรแอบอ้างผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 ไม่ควรนําข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต 

 3.ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ ประกอบด้วย 
 ใช้ภาษาท่ีสุภาพในการติดต่อสื่อสาร และใช้คําให้ถูกความหมาย เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัดเข้าใจง่าย 
 ไม่ควรนําความลับ หรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา รวมทั้งไม่ใส่ร้ายหรือทําให้

บุคคลอื่นเสียหาย 
 หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีดูถูก เหยียดหยามศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อของผู้อ่ืน 
 ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนควรสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ติดต่อด้วย ก่อนที่จะส่งแฟ้มข้อมูล 

หรือโปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่ไปยังผู้ที่เราติดต่อด้วย 
 4. ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ ประกอบด้วย  

 ควรคํานึงถึงระยะเวลาในการติดต่อกับเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้คนอ่ืนๆ บ้าง 
 ควรติดต่อกับเครือข่ายเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานจริงเท่านั้น 
 พึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ Download/ Upload ข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่

เกี่ยวข้องกับงาน หรือใช้ Website ที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน 
 

 



5. ด้านความปลอดภัย 

 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

 ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อ่ืน เช่น สําเนาบัตรประชาชน เอกสาร
ต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บัตรเครดิต ฯลฯ 

 ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด นอกจากจะเป็นญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆ 

 ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และควร
มีผู้ใหญ่หรือเพ่ือนไปด้วยหลายๆ คน เพ่ือป้องกันการลักพาตัว หรือการกระทํามิดีมิร้ายต่างๆ 

 ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงคําโฆษณาชวนเชื่ออ่ืนๆ เด็กต้องปรึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง โดยต้องใช้วิจารณญาณ พิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขาย 

 สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Internet Bullying) 

 ไม่ควรบันทึกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ 

 ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ 

 ผู้ใช้จะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพของ
เครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 6. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการในการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือลดการละเมิด
ลิขสิทธิ์และลดความเสี่ยงต่อความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอันเกิดจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์เช่น ไวรัส
คอมพิวเตอร์ ,Ransom ware เป็นต้น 

แนวปฏิบัติ 

 1. ควรติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์ 
 2. ไม่การติดตั้งโปรแกรมเกิดความจําเป็น 
 3. ไม่ควรติดตั้งโปรแกรมที่โหลดจาก internet ที่ไม่น่าเชื่อถือ 
 4. ควรอ่านข้อจํากัด สิทธิ์ ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมอย่างถี่ถ้วน 
 5. การติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปควรได้รับคําแนะนําจากผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 7. แนวทางปฏิบัติในการนําอุปกรณ์ส่วนตัวเชื่อมต่อเครือข่ายหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงาน 
เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่าย 

แนวปฏิบัติ 

 1. ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพ่ือขออนุญาตเข้าใช้เครือข่าย พร้อมทั้งให้ข้อมูลการ
ยืนยันตัวตนแก่ผู้ดูแลระบบ 
 2. ห้ามพนักงานใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

 การกระทําผิดกฎหมาย หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 
 การกระทําท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 การค้าหรือการแสวงหาผลกําไร หรือผลประโยชน์ส่วนตัว 
 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน 
 การกระทําเพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มี

สิทธิในข้อมูลดังกล่าว 
 การรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
 การขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือทําให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

ตามปรกติ 
 แสดงความเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทไปยังที่อยู่เว็บ (Website) 

ใดๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 8. แนวทางปฏิบัติเม่ือพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานผิดปกติ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ลดความเสี่ยงในความเสียหายต่อข้อมูลและทรัพย์สินสารสนเทศ 

แนวปฏิบัติ 

 1. ผู้ใช้ควรเก็บข้อมูล และรายละเอียดอาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทํางานผิดปกติ 

 2. หากเปิดเครื่องไม่ติด ให้ตรวจดูสายไฟ และเครื่องสํารองไฟฟ้า ว่าอยู่ในสถาณะพร้อมใช้งาน 

 3. ถอนการติดตั้งโปรแกรม และลบ file ที่ไม่จําเป็น 

 4. ทําการสํารองข้อมูลทันที 

 5. ทําการสแกนไวรัส 

 6. ติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศเพ่ือทําการตรวจสอบและแก้ไข หากอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
เสียหายให้รีบทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้น ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวปฏิบัติ 

 9. แนวทางปฏิบัติในการใช้ Handy drive 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดมาตรการการใช้งาน Handy drive ที่ถูกต้อง ทําให้ลดการแพร่กระจายของไวรัส
คอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

แนวปฏิบัติ 

 1. ปิด Auto Run (ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศเพ่ือดําเนินการ)  

 2. ทําการ Scan ไวรัส ด้วยโปรแกรม Anti virus ที่ติดตั้งภายในเครื่อง 

 3. ก่อนถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสั่ง Eject Handy drive ทุกครั้ง 

 4. เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้ Handy drive กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อ่ืน หลังจากการใช้งานต้องทําการ 
Scan ไวรัสทุกครั้ง 

 5. ไม่ใช้ Handy drive เป็นอุปกรณ์สํารองข้อมูลหลัก 

 6. หากพบว่า Handy drive ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ทําการ Format ทันที 

 7. หาก Handy drive เกิดความเสียหาย ควรทําลายด้วยการเผา หรือบดทําลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวทางปฏิบัติ 

 10. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือกําหนดการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ในกรณีท่ีหน่วยงานมีทรัพยากร
ด้านสารสนเทศจํากัด ทําให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติ 

 1. กําหนด Username และ Password แยกจากกันตามจํานวนผู้เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 2. เพิ่มความถ่ีในการสํารองข้อมูล 

 3. ต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 4. เคร่งครัดการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสม 

 5. หากมีการใช้ระบบเครือข่าย Internet ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบในการมอบสิทธิ์การเข้าใช้เครือข่ายแยก
จากกัน 

 6. หากพบความผิดปกติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ทําการสํารองข้อมูลของตัวเองก่อน จากนั้นแจ้งผู้ใช้
คนอ่ืนในการสํารองข้อมูลของแต่ละคน หลังจากนั้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศทําการแก้ไขต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวทางปฏิบัติ 

 11. แนวทางปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงตามแนวนโยบายความม่ันคงปลอดภัย โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายมีความจําเป็นต้องมีความปลอดภัยสูงสุด 

แนวปฏิบัติ 

 1. ผู้ใช้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบในการกําหนดการใช้งาน 

 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายควรมีระบบการเข้ารหัส 

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งรับ-ส่งข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนต้องติดตั้งโปรแกรม Anti virus 

 4. มีการจํากัดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบแลกเปลี่ยน 

 5. ระบบการแลกเปลี่ยนควรเป็นระบบภายในองค์กรเท่านั้น (intranet)  

 6. การอนุญาตให้ผู้ใช้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจําเป็นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวทางปฏิบัติ 

 12. แนวทางปฏิบัติเม่ือพบว่า Website หน่วยงานถูกโจมตี 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นมาตรการการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบในการดําเนินการแก้ไข และดําเนินการจัดการกับ 
Website ของหน่วยงานเมื่อถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีทั้งภายในและภายนอก 

แนวปฏิบัติ 

 1. ผู้ดูแลระบบควรปิดกันการเข้าถึงบอการหรือเว็บไซตืที่ถูกโจมตีทันที 

 2. ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบ LOG จากระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเช่น Firewall หรือ IPS 
เป็นต้น เพ่ือยืนยันช่องทางการเข้าโจมตีและประเมินสถานการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 3. ผู้ดูแลระบบควรทําการแก้ไขช่องโหว่ที่พบในทันที และทําการเปิดบริการ Website หลังจากได้รับ
การแก้ไขช่องโหว่ที่พบแล้วเท่านั้น 

 4. ทําการตรวจสอบข้อมูล ความเสียหาย หากพบว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ดูแลระบบควรทําการ กู้คืน
ระบบจากระบบสํารองข้อมูล 

 5. หากเป็นระบบที่พัฒนาจากหน่วยงานภายนอกผู้ดูแลระบบต้องแจ้งเจ้าของระบบงานดังกล่าวเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไข ปิดช่องโหว่ที่พบก่อนเปิดให้บริการ 

 6. เจ้าของระบบควร Update ระบบปฏิบัติการ และติดตั้ง antivirus ที่เครื่อง Web server  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อแนวทางปฏิบัติ 

 13. แนวทางปฏิบัติเม่ือเชื่อมต่อเครือข่ายนอกสถานที่ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการการเชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกสถานที่เข้ามายังหน่วยงาน ซึ่งการใช้
บริการจากหน่วยภายนอกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้เพ่ือให้การควบคุมหน่วยงานภายนอกท่ีมีการเข้าใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและกําหนดแนวทางในการ
คัดเลือก ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก 

แนวทางปฏิบัติ 

 1. บุคคลที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายองค์กรจากภายนอกสถานที่จะต้องทําเรื่องขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงาน 

 2. จัดทําเอกสารแบบฟอร์มสําหรับให้หน่วยงานภายนอกทําการระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องเข้าใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

 เหตุผลในการขอใช้ 
 ระยะเวลาในการใช้ 
 การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อเครือข่าย 
 การตรวจสอบ MAC address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ 
 การกําหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

 
 3. หน่วยงานภายนอก ที่ทํางานให้กับองค์กรทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะทํางานอยู่ภายในองค์กรหรือนอก
สถานที่ จําเป็นต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยสัญญาต้องจัดทําให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ใน
การเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. เจ้าของโครงการ ซึ่งรับปิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกต้อง
กําหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จําเป็นเท่านั้นและให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล 
 5. สําหรับโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสําคัญขององค์กร 
ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ 
(Confidentially)  การรักษาความถูกต้องของข้อมูล ( Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ 
(Availability) 
 6. ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างทั่วถึงตามสัญญานั้น 
 7. ผู้ดูแลระบบ ควรกําหนดให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สายติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกับ VPN (Virtual 
Private Network) เพ่ือช่วยป้องกันการโจมตี 

 

 



ชื่อแนวทางปฏิบัติ 

 14. แนวทางปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ขององค์กร โดยการ
กําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีกา
ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจากระบบ ว่าได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบ เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

แนวปฏิบัติ 

1. ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร จะต้องทําการลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ และต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ผู้ดูแลระบบ ต้องทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์
การเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจําเป็นในการใช้งาน 

3. ผู้ดูแลระบบจะต้องทําการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย 
4. ผู้ดูและระบบต้องกําหนดตําแหน่งการวางอุปกรณ์ Access Point (AP) ให้เหมาะสมเป็นการควบคุม

ไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใช้งาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่ง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้ 

5. ผู้ดูแลระบบควรเลือกใช้กําลังส่งให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งานและควรสํารวจว่าสัญญาณรั่วไหลออกไป
ภายนอกหรือไม่ นอกจากนี้การใช้เสาอากาศพิเศษที่สามารถกําหนดทิศทางการแพร่กระจายของ
สัญญาณอาจช่วยลดการรั่วไหลของสัญญาณให้ดีขึ้น 

6. ผู้ดูแลระบบ ควรทําการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเป็นค่า Default มาจาก
ผู้ผลิตทันทีที่นํา AP มาใช้งาน 

7. ผู้ดูแลระบบ ควรเปลี่ยนค่าชื่อ Login และรหัสผ่านสําหรับการตั้งค่าการทํางานของอุปกรณ์ไร้สาย  และ
ผู้ดูแลระบบควรเลือกใช้ชื่อ Login และรหัสผ่านที่มีความคาดเดาได้ยากเพ่ือป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถ
เดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย 

8. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดค่าใช้ Web หรือ WPA ในการเข้ารหัสหรือข้อมูลระหว่าง Wireless LAN 
Client และ AP เพ่ือให้ยากต่อการดักจับ จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น 

9. ผู้ดูแลระบบควรเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address และชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน(Password) 
ของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC 
Address และชื่อผู้ใช้รหัสผ่านตามท่ีกําหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง 

10. ผู้ดูแลระบบควรจะมีการติดตั้ง Firewall ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในองค์กร 
11. ผู้ดูแลระบบ ควรใช้ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย

อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายไร้สาย 


