
๑ 

 

 
 

แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง การถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเกิดการใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ไม่เป็นการละเมิดซึ่งระเบียบ กฎหมาย  หรือท าให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง 

ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไว้ ซึ่งแบ่งสาระส าคัญออกเป็น ๘ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ ๒  การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

ส่วนที่ ๓ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

ส่วนที่ ๔  การจัดหาพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ส่วนที่ ๕  การด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ส่วนที่ ๖  การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน 

ส่วนที่ ๗  การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ส่วนที่ ๘ การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 

ส่วนที่ ๑ 

การสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เก่ียวข้องกับการเข้าใช้งานหรือการ
เข้าถึงอาคาร สถานที่ และพ้ืนที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  โดยพิจารณา
ตามความส าคัญของอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ที่มีค่าและอาจจ าเป็น ต้องรักษาความลับโดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานและหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

 



๒ 

 

 
 

๑. แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้องก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก และช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ใน
การผ่านเข้า-ออก ในแต่ละ “พ้ืนที่ใช้งานระบบ” อย่างชัดเจน 

๑.๒ รณรงค์หรือออกกฎให้เจ้าหน้าที่ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แขวนบัตรพนักงาน  เพ่ือใช้ระบุตัวตน
ก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่ส าคัญของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๓ บุคคลที่มาติดต่อต้องติดบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) ตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ที่อยู่ใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๔ กรณีท่ีบุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อ ต้องการน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ
คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้าบริเวณอาคารจะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการเข้า-ออกใน
รายการอุปกรณ์ที่น าเข้ามาให้ถูกต้อง 

๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

๒.๑ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสัดส่วนชัดเจน 
ได้แก่ ส่วนระบบเครือข่าย ( Network Zone) ส่วนเครื่องแม่ข่าย ( Server Zone) เป็นต้น เพ่ือสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและยังท าให้การควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าคัญต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๒.๒ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องท าการก าหนดสิทธิ์บุคคลในการเข้า- ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องภายใน และมีการบันทึก “ทะเบียนผู้มี
สิทธิ์เข้า-ออกพ้ืนที่” ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Operator) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
(System Administrator) เป็นต้น 

๒.๓ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องท าบัตรผ่าน (Key Card) เพ่ือใช้ในการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
 

ส่วนที่ ๒ 

การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

 ตามนโยบาย ในหมวดที่ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  
ซึ่งได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ และอุปกรณ์ประมวลผล
มีความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติขึ้นเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการได้
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ และ
สามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกัน ทรัพยากรและข้อมูลที่มีค่าของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้มีความลับ ความถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 



๓ 

 

 
 

๑. แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอนุญาตให้ผู้ใช้ งานใช้งานเป็นทรัพย์สินของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังนั้นผู้ใช้ งานจึงต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืองานของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๒ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ให้ความส าคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นซอฟต์แวร์ที่ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติอนุญาตให้ใช้งานหรือท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตาม
หน้าที่ความจ าเป็นหรือ โปรแกรมท่ีได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ต้อง
เป็นโปรแกรมท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานท าการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือ ห้ามผู้ใช้ งานคัดลอก
โปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้งานโดยผิด
กฎหมาย หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติถือว่าเป็นความผิด
ส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

๑.๓ ซอฟต์แวร์ ที่ทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ท างาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานท าการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือท าส าเนาเพื่อน าไปใช้งานที่อ่ืนโดย
พละการ ส าหรับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๔ การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Computer name) ส่วนบุคคล จะต้องก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเท่านั้น 

๑.๕ การเคลื่อนย้าย หรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตรวจซ่อมจะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๑.๖ ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส 

๑.๗ ไม่ควรเก็บข้อมูลส าคัญของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ท่าน
ใช้งานอยู ่

๑.๘ ไม่ควรสร้าง Short-cut หรือปุ่มกดง่ายบน Desktop ที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลส าคัญของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑.๙ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๑.๑๐ ผู้ใช้ งานต้องก าหนดชื่อผู้ใช้ ( Username) และรหัสผ่าน ( Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ 



๔ 

 

 
 

๑.๑๑ ผู้ใช้งานไม่ควรอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้ชื่อผู้ใช้  (Username) และรหัสผ่าน  (Password) ของตน ใน
การเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 

๑.๑๒ การใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นซีดี ดีวีดี แฟลชไดร์ฟ หรือสื่อใด ๆ 
ก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องท าการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ก่อนการบันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

๒. แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอนุญาตให้ผู้ใช้ งาน ใช้งานเป็น
ทรัพย์สินของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังนั้น ผู้ใช้ งานจึงต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ืองานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๒.๒ โปรแกรมท่ีได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติต้อง
เป็นโปรแกรมท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผู้ใช้ งานคัดลอก
โปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแก้ไข หรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้งานโดยผิด
กฎหมาย 

๒.๓ การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Computer name) แบบพกพาจะต้องก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเท่านั้น 

๒.๔ การเคลื่อนย้าย หรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาตรวจซ่อมจะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๒.๕ ผู้ใช้งานต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ 

๒.๖ ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และรักษาสภาพของคอมพิวเตอร์ ให้มี
สภาพเดิม 

๒.๗ ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้อง ใส่กระเป๋าส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน ได้แก่  การตกจากโต๊ะท างาน 
หรือหลุดมือ เป็นต้น  

๒.๘ ไม่ควรใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในกระเป๋าเดินทางที่เสียงต่อการถูกกดทับโดยไม่ได้
ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได้ 

๒.๙ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด ต้อง
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง 
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๒.๑๐ หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง ได้แก่ ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอยขีดข่วน 
หรือท าให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้ 

๒.๑๑ ไม่ควรวางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์ 

๒.๑๒ การเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ให้ท าการยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์ ห้าม
ย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพข้ึน 

๒.๑๓ ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่ Hard Disk ก าลังท างาน 

๒.๑๔ ไม่ควรใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น ได้แก่ อาหาร 
น้ า กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ เป็นต้น  

๒.๑๕ ไม่ควรใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๕ 
องศาเซลเชียส 

๒.๑๖ ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าแรงสูงใน
ระยะใกล้ ได้แก่ แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น 

๒.๑๗ ไม่ควรติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาในที่มีการสั่นสะเทือน ได้แก่ ในยานพาหนะที่ก าลัง
เคลื่อนที ่

๒.๑๘ การเช็ดท าความสะอาดหน้าจอภาพ ต้อง เช็ดอย่า งเบามือที่สุด และ ต้อง เช็ดไปในแนวทาง
เดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะท าให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้ 

๒.๑๙ ผู้ใช้ งานต้องก าหนดชื่อผู้ใช้ ( Username) และรหัสผ่าน ( Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

๓. แนวปฏิบัติการใช้รหัสผ่าน 

 ๓.๑ รหัสผ่าน ( password) จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร โดยอาจจะมีการผสมกัน
ระหว่างตัวเลข หรือตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ หรือตัวอักขระพิเศษ 

 ๓.๒ รหัสผ่านต้องไม่เป็นค าท่ีมีความหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นค าที่ไม่มี
ความหมายในพจนานุกรม 

 ๓.๓ ห้ามจดบันทึกรหัสผ่านไว้ในที่ท่ีบุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้  

 ๓.๔ ท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ในทุกๆ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย  
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 ๓.๕ รหัสผ่านจะต้องความลับเฉพาะบุคคล และจะต้องไม่เปิดเผยหรือกระท าการใดให้ผู้อื่นทราบโดย
มิได้รับอนุญาต 

๔. แนวปฏิบัติในการป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี 

๔.๑ ก่อนน าซอฟต์แวร์จากภายนอกมาใช้งานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ผู้ใช้งานต้องท าการ
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อันตรายแฝงอยู่  
หรือบรรดาข้อมูลไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนน ามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง 

๔.๒ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเวอร์ชั่นล่าสุดในระดับระบบปฏิบัติการ 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

๔.๓ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดให้โปรแกรมค้นหาไวรัสท างานพร้อมกันกับการเริ่มท างานของระบบ
ประมวลผล และโปรแกรมดังกล่าวต้องท างานในขณะที่มีการใช้ระบบด้วย นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบต้องมีการ
ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือผู้ใช้งานจะต้องท าการปรับปรุงข้อมูลส าหรับตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Virus and Malware Pattern) และปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 
(Update patch) ให้ใหม่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 

๔.๔ ผู้ดูแลระบบต้องท าการตรวจทานระบบข้อมูลเพื่อตรวจหาไวรัสและซอฟต์แวร์อันตรายอยู่เป็น
ประจ า 

๔.๕ ผู้ใช้งานต้องตรวจหาไวรัสของไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลด มา
จากอินเตอร์เน็ตก่อนน าไปใช้งาน 

๔.๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายหรือเก็บไว้
เป็นเจ้าของ 

๔.๗ ในกรณีที่มีการน าสื่อบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมาใช้ 
ผู้ใช้งานสื่อข้อมูลนั้นต้องตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

๔.๘ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-virus) และ
โปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti-Malware) ตามท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ประกาศให้ใช้ 

๔.๙ ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่ง
ผิดปกติ ผู้ใช้งานต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ 

๔.๑๐ เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและต้องแจ้งแก้ผู้ดูแลระบบ 
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๕. แนวปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

๕.๑ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่
ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจัดสรรไว้เท่านั้น ได้แก่  Proxy 
Firewall IPS/IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้ งานท าการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอ่ืน ได้แก่ Dial-Up 
Modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นและท าการขออนุญาตจาก หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว  

๕.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก่อนท าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ผ่านเว็บบราวเซอร์ ( Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และท าการอุดช่องโหว่ของ
ระบบปฏิบัติการที่เว็บบราวเซอร์ติดตั้งอยู่ 

๕.๓ ในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะต้องมีการทดสอบไวรัส  (Virus 
Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับ-ส่งข้อมูลทุกครั้ง 

๕.๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อหาประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจส่วนตัว และท าการ เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น 

๕.๕ ผู้ใช้งานจะถูกก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพ 
ของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๕.๖ ผู้ใช้งานต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม 
หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๕.๗ ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเป็นความลับเกี่ยวกับงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ยัง
ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเตอร์เน็ต 

๕.๘ ผู้ใช้งานไม่น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพท่ีมีลักษณะอันลามก และไม่ท าการ
เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต 

๕.๙ ผู้ใช้งานไม่น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้าง
ขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้จะท าให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 

๕.๑๐ ผู้ใช้ งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขอ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่บน
อินเตอร์เน็ตก่อนน าข้อมูลไปใช้งาน 
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๕.๑๑ ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Patch หรือ 
Fixes ต่าง ๆ จากผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑๒ ในการเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด ( Webboard) ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
และเป็นความลับของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะท าให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อชื่อเสียงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การท าลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ 

๕.๑๓ หลังจากใช้งานอินเตอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ท าการปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อป้องกันการเข้าใช้งาน โดย
บุคคลอื่น 

 
๖. แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ รวมทั้งมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าใช้งานอย่างสม่ าเสมอได้แก่ การลาออก เป็นต้น 

๖.๒ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานรายใหม่และรหัสผ่านส าหรับการใช้งานครั้งแรก 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๖.๓ ส าหรับผู้ใช้งานรายใหม่จะได้รับรหัสผ่านครั้งแรก ( Default Password) ในการผ่านเข้าระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ระบบจะต้องมีการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดย
ทันท ี

๖.๔ การก าหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) 

๖.๕ รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา แต่ต้อง
แสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้น ได้แก่ “x” หรือ “O” ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร 

๖.๖ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการ Logout ออกจากหน้าจอ ตัด
การใช้งานผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ ๑๐ นาที เมื่อต้องการ
เข้าใช้งานต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอีกครั้ง 

๖.๗ ผู้ใช้งานไม่ควรตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจ ารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ ( Save Password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๘ ผู้ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ – ๖ เดือน 

๖.๙ ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่าร าคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และ



๙ 

 

 
 

ไม่แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อ
ผู้รับ หัวข้อให้ชัดเจน ทั้งนี้เนื้อหาข้อความของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องสุภาพ ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่เป็น
การปลุกปั่น ยั่วยุ เสียดสี หรือส่งไปในทางผิดกฎหมาย 

๖.๑๐ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail Address) ของผู้อื่นเพ่ืออ่าน รับ-ส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้งานและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ใน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน 

๖.๑๑ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้งานตาม
ภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเท่านั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานน าบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email-
account) ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติก าหนด หรือผู้ใช้งานต้องใช้ที่อยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือการท างานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเท่านั้น 

๖.๑๒ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ต้องท าการ Logout ออกจากระบบ 
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๓ ผู้ใช้งานต้องท าการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนท าการเปิด เพ่ือท า
การตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable File ได้แก่ 
.exe .com เป็นต้น 

๖.๑๔ ผู้ใช้งานไม่เปิดหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก 

๖.๑๕ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม ข้อมูล
อันอาจ ท าให้เสียชื่อเสียงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท าให้เกิดความแตกแยกระหว่างส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๖ ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรระบุความส าคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๗ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน และต้องจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูล และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจ านวนน้อยที่สุด 

๖.๑๘ ผู้ใช้งานต้องลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณการใช้เนื้อท่ี
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 



๑๐ 

 

 
 

๖.๑๙ ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานไม่ควรโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลัง มายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตน เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นแอบอ่านจดหมายได้ ดังนั้นไม่ควรจัดเก็บข้อมูลหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๒๐ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานราชการและบุคลากรของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ จะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติขัดข้องและ
ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วเท่านั้น 

๖.๒๑ ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานทางราชการตามภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเรื่องส่วนตัว หากผู้ใช้งานต้องการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ขอให้ไป
ใช้งานจากบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี ได้แก่ Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น 

๖.๒๒ ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานน าบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email account) ซึ่งเป็นของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติไปเผยแพร่สู่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ได้แก่ การโพสต์ในเว็บบอร์ด ในชุดค าถาม
หรือแบบสอบถามจากผู้ค้า เป็นต้น เว้นแต่การเผยแพร่นั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้วเท่านั้น 

๖.๒๓ ผู้ใช้งานจะต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นความเห็นส่วนบุคคล โดยอ้างว่าเป็นความเห็นของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๖.๒๔ การแนบไฟล์ข้อมูลลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานจะต้องค านึงถึงขนาดของไฟล์ โดยไม่
ควรให้มีขนาดใหญ่เกิน ๕ เมกะไบท์ และต้องบีบอัดด้วย winzip, pkzip หรือ winrar ก่อนส่ง หากไฟล์มีขนาด
ใหญ่กว่า ผู้ใช้งานจะต้องท าการแบ่งย่อยขนาดของไฟล์ก่อนท าการส่ง หรือใช้ช่องทางอ่ืนในการส่ง ผู้ใช้งานต้อง
ค านึงไว้เสมอว่าการส่งไฟล์ขนาดใหญ่อาจท าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเกิด
การชะงักได ้

 

ส่วนที่ ๓ 

การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

 ตามนโยบายในหมวดที่ว่าด้วยการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเครือข่าย ซึ่งก าหนดขึ้น
เพ่ือให้เกิดมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการเข้าถึงของผู้ใช้ และการควบคุมการ
เข้าถึงเครือข่ายของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รวมถึงการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก 
หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้ายที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการท างานของระบบสารสนเทศและ



๑๑ 

 

 
 

ระบบเครือข่ายให้หยุดชะงัก รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายให้หยุดชะงัก รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติขึ้นเพ่ือให้
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุม และได้ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อช่วยกันการป้องกันการบุกรุกซึ่งจะส่งผลความเสียหายต่อระบบสารสนเทศและเครือข่าย ของ 
ปส. 

๑. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

๑.๑ การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ของ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ต้องมีการอนุมัติรับรองการได้สิทธิ์
จากผู้บริหารอย่างชัดเจน 

๑.๒ ก าหนดสิทธิ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN) ระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ดูแล
ระบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

๑.๓ ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านซึ่งชื่อผู้ใช้ งานหรือรหัส ID ต้องเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ซ้ า
กัน 

๑.๔ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับต้องก าหนดรายชื่อผู้ใช้ ( Username) 
และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้งานข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล 

๑.๕ การบริหารจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

๑.๖ การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

๑.๗ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ผู้ใช้งาน ต้องล็อคอุปกรณ์ท่ีส าคัญเมื่อไม่ได้ใช้
งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว 

๒. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่าย 

๒.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีการใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้ งาน และกลุ่มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โซนภายใน ( Internal Zone) 
โซนภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพ่ือท าให้การควบคุม และป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ 

๒.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธีการจ ากัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ งานให้สามารถใช้งานเฉพาะ
เครือข่าย ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
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๒.๓ ระบบเครือข่ายทั้งหมดของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ 
ภายนอก ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ต้อง เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการท า  
Packet Filtering ได้แก่  การใช้ Firewall หรือ Hardware อ่ืน ๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการ
ตรวจมัลแวร์ (Malware) ด้วย 

๒.๔ การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จ าเป็นต้องมีการ Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

๒.๕ ต้องจัดท าแผนผังระบบเครือข่าย ( Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทัง้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๒.๖ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น 

๒.๗ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันสารสนเทศจากภาวะความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 

๓. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ 

๓.๑ ต้อง ก าหนดให้มีการบันทึกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก ได้แก่ บันทึก
การเข้า-ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log 
เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย ๓ เดือน 

๔. แนวปฏิบัติการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๑ การควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกที่
ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะต้องท าเรื่องขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

๔.๒ จัดท าเอกสารแบบฟอร์มส าหรับให้หน่วยงานภายนอกท าการระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเข้าใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 

๕.๑ ผู้ใช้งานต้องก าหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ 

๕.๒ ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้ชื่อผู้ใช้ ( Username) และรหัสผ่าน  (Password) ของตนในการ
เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน 
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๕.๓ ผู้ใช้งานต้องท าการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเม่ือเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน 

๕.๔ ซอฟต์แวร์ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติใช้มีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความ
จ าเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานท าการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อ่ืนใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือว่าเป็น
ความผิด ส่วนบุคคล ผู้ใช้งานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

๕.๕ ซอฟต์แวร์ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานถือเป็นสิ่งจ าเป็น ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน
ท าการติดตั้ง ถอดถอนเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือท าส าเนา เพื่อน าไปใช้งานที่อ่ืน 

๕.๖ ห้ามผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

 
๖. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

๖.๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ต้องก าหนดให้มีข้ันตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามความ
จ าเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติ ส าหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน ได้แก่ การลาออก หรือการเปลี่ยนต าแหน่งงาน
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

๖.๒ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดสิทธิการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์  (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น 

๖.๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เมื่อ
ผู้ใช้งานไม่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกินกว่า ๑๐ นาที ระบบจะยุติการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องท า
การ Login เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง 

๖.๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน 
ของบุคลากร 

๖.๕ ผู้ดูแลระบบ ( System Administrator) ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้น
ความลับในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการท าลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ 

๖.๖ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องมีการก าหนดขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
จากภายนอกองค์กร 
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๖.๗ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดความส าคัญของระบบสารสนเทศ และมีการ
ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร เพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

 
๗. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย 

๗.๑ ห้ามผู้ใช้งานกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี แห่ง
สาธารณชน โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระท าการใด ๆ ดังกล่าว ย่อมถือว่า อยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๗.๒ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกระท าการใด ๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพ่ือการค้า
หรือการแสวงหาผลก าไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ การประกาศแจ้งความการซื้อ หรือการ
จ าหน่ายสินค้าการน าข้อมูลไปซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้ บริการโฆษณาสินค้า 
หรือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหาก าไร 

๗.๓ ผู้ใช้งานต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น คือ ผู้ใช้งานต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ใน
ส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (Hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้อื่น การ
เผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่
ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว 

๗.๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต 

๗.๕ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น 
ผู้ใช้งานจะโอน หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้ 

๗.๖ บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบผลต่าง ๆ อันอาจจะเกิดมีข้ึน รวมถึงผลเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้งาน ( User Account) 
นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผู้อื่น 

๗.๗ ก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาต ให้
เข้าถึงเท่านั้น 

๗.๘ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัว
อักขระไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักขระ ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวเลข  (Numerical character) ตัวอักษร (Alphabet) 
และตัวอักขระพิเศษ (Special character) ผู้ใช้งานจะต้องไม่ตั้งรหัสผ่านด้วยชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือข้อความ
ใดที่สามารถง่ายต่อการล่วงรู้ 



๑๕ 

 

 
 

๗.๙ ผู้ใช้งานจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และหากพบว่าการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านโดนล็อกก็
ดี หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ ก็ดี ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที 

๗.๙.๑ คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตน
ทุกครั้ง 

๗.๙.๒ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง  

๗.๙.๓ การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนและต้องมีการบันทึกข้อมูลซึ่ง
สามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้ 

๗.๙.๔ เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องท าการล็อก
หน้าจอทุกครั้ง และต้องท าการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

๗.๙.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องท าการตั้งเวลา screen saver โดยตั้งเวลาอย่างน้อย 
๑๐ นาท ี

๗.๑๐ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการใช้งาน
ตามภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ระมัดระวัง คุ้มค่า และเท่าท่ีจ าเป็น โดยทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ใช้งานจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 

๗.๑๑ ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งาน 

๗.๑๑.๑ ใช้โปรแกรมประเภท Peer-to-peer หรือ โปรแกรมท่ีมีความเสี่ยงระดับเดียวกัน 
ได้แก่ บิทเทอร์เรนท(์Bittorrent), อีมูล (emule) เป็นต้น 

๗.๑๑.๒ ใช้โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภทเพ่ือความบันเทิง ได้แก่ การดูหนัง ฟังเพลง หรือ 
เล่นเกมส์ เป็นต้น 

๗.๑๑.๓ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนใดที่ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะขัดต่อ
ศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๗.๑๑.๔ ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล 
ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตลอดจนเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอ่ืน 



๑๖ 

 

 
 

๗.๑๑.๕ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนใดที่ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จัดเตรียม เพื่อการรบกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอ่ืน
ใด อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๗.๑๑.๖ ใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้าใด ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

๗.๑๑.๗ กระท าการใด ๆ เพ่ือการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอ่ืนใดใน
เครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็
ตาม 

๗.๑๑.๘ การลักลอบส าเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่
เป็นทรัพย์สินของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือของผู้อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

๗.๑๑.๙ ท าการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิด ความเสียหายใด ๆ มาสู่ทรัพย์สินของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๗.๑๑.๑๐ กระท าการรบกวน ท าลาย หรือท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ต้องหยุดชะงัก 

๗.๑๑.๑๑ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพื่อการควบคุม
คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

๗.๑๑.๑๒ กระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของ
ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพ่ือการใช้ทรัพยากรก็ตาม 

๗.๑๑.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์หรือกระท าการใดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

๘. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

๘.๑ ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงจะสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายนี้ได้ กรณีที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีนโยบายในการใช้ชื่อผู้ใช้กลาง ให้ผู้ใช้งานติดต่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับ ค่า SSID (Service Set Identifier) และ Network Key ในการ
ระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

๘.๒ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ Access Point (AP) ให้เหมาะสมเป็นการ
ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใช้งาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับ-ส่ง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้ 



๑๗ 

 

 
 

๘.๓ ผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้ก าลังส่งให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งานและ ต้องส ารวจว่าสัญญาณรั่วไหล
ออกไปภายนอกหรือไม่ นอกจากนี้การใช้เสาอากาศพิเศษที่สามารถก าหนดทิศทางการแพร่กระจาย ของ
สัญญาณอาจช่วยลดการรั่วไหลของสัญญาณให้ดีขึ้น 

๘.๔ ผู้ดูแลระบบต้องท าการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกก าหนดเป็นค่า Default 
มาจากผู้ผลิตทันทีที่น า AP มาใช้งาน 

๘.๕ ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่าชื่อ Login และรหัสผ่านส าหรับการตั้งค่าการท างานของอุปกรณ์ไร้สาย 
และผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้ชื่อ Login และรหัสผ่านที่มีการคาดเดาได้ยาก เพ่ือป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถ
เดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย 

๘.๖ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดค่าใช้ WEP หรือ WPA ในการเข้ารหัสหรือข้อมูลระหว่าง Wireless LAN 
Client และ AP เพ่ือให้ยากต่อการดักจับ จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น 

๘.๗ ผู้ดูแลระบบต้องจะมีการติดตั้ง Firewall ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

๘.๘ ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้
สาย อย่างสม่ าเสมอเพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย 

๘.๙ ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด ทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าใช้เครือข่ายไร้
สาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า 

 
๙. แนวปฏิบัติในการป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก 

๙.๑ อนุญาตเฉพาะบริการเครือข่ายที่จ าเป็นต่อการใช้งาน บริการเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เหลือปิดให้หมด 

๙.๒ ไม่อนุญาตให้สแกนเพื่อตรวจสอบเครือข่ายด้ วยโปรแกรมประเภท Network Scanning Tools 
ได้แก่ Nmapเป็นต้น 

๙.๓ ปิดบริการรวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่จ าเป็นบนไฟรวอลล์ 

๙.๔ จ ากัดบริการเครือข่ายที่ท างานบนไฟรวอลล์ให้มีน้อยที่สุด โดยให้แยกบริการอ่ืน ๆ เหล่านั้น ไป
ท างานบนเครื่องอ่ืน 

๙.๕ จ ากัดชื่อบัญชีผู้ใช้บนเครื่องไฟรวอลล์ให้มีน้อยที่สุด และไม่รันไฟรวอลล์โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่เป็น 
Root หรือ Administrator 



๑๘ 

 

 
 

๙.๖ เปลี่ยนรหัสผ่านส าหรับ  Root หรือ Administrator ที่ผู้ขายก าหนดมาให้เป็นรหัสอ่ืนที่ยากต่อ
การเดา 

๙.๗ ต้อง ใช้ไฟรวอลล์หลายชนิดรวมกัน ได้แก่ ไฟรวอลล์แบบกรองแพ็กเก็ตไฟรวอลล์แบบพร็อกซี่ 
เพ่ือเป็นการเสริมความม่ันคงปลอดภัยในแง่มุมท่ีต่างกัน 

๙.๘ ต้องใช้ระบบอื่นท างานรวมกับไฟรวอลล์ได้แก่  ระบบป้องกันการบุกรุก ( IPS) ไฟรวอลล์ส่วนตัว 
(Personal Firewall) โปรแกรมป้องกันไวรัส ( Antivirus) โปรแกรมกรองอีเมลและกรองเว็บ ( Anti Spam) 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาพรวมได้สูงขึ้น 

๙.๙ ก าหนดกฎในไฟรวอลล์ให้กรองทิ้งแพ็กเก็ตที่ไม่ประสงค์ดีตามรายการช่องโหว่ที่แพร่ระบาด อยู่
ในปัจจุบันเสมอ 

๙.๑๐ ป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่อไฟรวอลล์ให้มีความแข็งแกร่ง ได้แก่ จัดท าเป็นห้องท่ีมีการ
ควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด 

๙.๑๑ หมั่นตรวจสอบกฎของไฟรวอลล์เพ่ือกา รจัดกฎที่ไม่มีความจ าเป็นทิ้งไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการประมวลผลกฎที่ก าหนดไว้ของไฟรวอลล์ 

๙.๑๒ เมื่อเพ่ิมกฎขอใหม่เข้าไปในไฟรวอลล์ตรวจสอบว่ากฎที่ใส่เข้าไปนั้นไม่ขัดแย้งกับกฎที่มีอยู่แล้ว
เดิมรวมทั้งทดสอบด้วยว่าไฟรวอลล์สามารถป้องกันได้จริงตามกฎข้อใหม่นั้น 

๙.๑๓ ตรวจสอบว่ากฎที่ก าหนดไว้บนไฟรวอลล์ไม่มีข้อใดขัดแย้งกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัย ของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอย่างน้อยต้องท าปีละครั้ง 

๙.๑๔ ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไฟรวอลล์จากทางไกลโดยโปรแกรมประเภท Telnet หรือแม้แต่ โดยการ
เข้าถึงให้ท าได้จากตัวเครื่องไฟรวอลล์โดยตรง 

๙.๑๕ สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบปฏิบัติการของไฟรวอลล์ โดยการ Update Patch อยู่เสมอ 

๙.๑๖ ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่ส าหรับระบบปฏิบัติการของไฟรวอลล์สม่ าเสมอ 

๙.๑๗ ก่อนการอัพเกรดหรือแก้ไขช่องโหว่ของไฟรวอลล์ให้ท าส ารองข้อมูลแบบ  Full Backup ของ
เครื่องไฟรวอลล์นั้นเก็บไว้ก่อน หากมีปัญหาจะได้น ากลับมาติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

๙.๑๘ ใช้ไฟรวอลล์รวมกับเราท์เตอร์ เพ่ือป้องกันปัญหา DoS (Denial of Service) และปัญหาการ
เจาะระบบเข้าสู่ไฟรวอลล์ได้โดยตรง 

๙.๑๙ ใช้ไฟรวอลล์เพ่ือกั้นเครือข่ายภายในในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ได้แก่ เครือข่ายส่วนนั้นอนุญาตให้
เฉพาะผู้ใชง้านที่มีสิทธิเท่านั้นในการเข้าถึง 



๑๙ 

 

 
 

๙.๒๐ บันทึกข้อมูล Log ของการเข้าถึงไฟรวอลล์เก็บไว้รวมทั้งหากไฟรวอลล์มีขีดความสามารถใน
การแจ้งเตือนให้เปิดใช้ขีดความสามารถนี้ด้วย 

๙.๒๑ ใช้เซิร์ฟเวอร์  Syslog แยกต่างหากอีกเครื่องหนึ่งจากเครื่องของไฟรวอลล์เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูล 
Log ของการเข้าถึงไฟรวอลล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น ซึ่งจะท าให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล Log โดยผู้บุกรุกท า
ได้ยากข้ึน 

๙.๒๒ หากหน่วยงานอื่นต้องการน าระบบขึ้น จะต้องท าเป็นหนังสือผ่าน หัวหน้า ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการเป็นกรณีไป 

 
ส่วนที่ ๔ 

การจัดหาพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 ตามนโยบายหมวดที่ว่าด้วยการจัดหาพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อให้การ
พัฒนาและบ ารุงระบบสารสนเทศสามารถด าเนินการได้โดยสอดคล้องกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัย และ
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้จัดท าแนว
ปฏิบัติส าหรับการด าเนินการพัฒนาระบบขึ้นเพ่ือให้ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา รวมทั้งผู้ดูแลระบบได้ตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๑. แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ๑.๑ การออกแบบระบบสารสนเทศต้องค านึงถึงความต้องการในการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้  

 ๑.๒ การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล 
โดยระบบสารสนเทศหลักท่ีมีความส าคัญ ต้องมีการเข้ารหัสของการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายด้วยมาตรฐานใบรับรอง (SSL) 

 ๑.๓ ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นต้องมีกระบวนการระบุและพิสูจน์ตัวตนตามนโยบาย และแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน 

 ๑.๔ ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นต้องสามารถแบ่งแยกระดับผู้ใช้งานได้ เช่น ผู้ใช้งานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ผู้เยี่ยมชม เป็นต้น 

 ๑.๕ การแบ่งแยกระดับของผู้ใช้งานต้องสามารถก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้ชัดเจน เช่น สามารถ
มองเห็นเมนูใดได้บ้าง สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง สามารถลบข้อมูลใดได้บ้าง เป็นต้น 

 ๑.๖ ผู้พัฒนาระบบต้องท าการทดสอบระบบตั้งแต่การน าข้อมูลเข้า กระบวนการประมวลผล และ
ตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผลทุกครั้งก่อนน าระบบขึ้นใช้งานจริง 



๒๐ 

 

 
 

ส่วนที่ ๕  

การด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย 

 ตามนโยบายในหมวดที่ว่าด้วยการด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย  ซึ่งก าหนดขึ้น
เพ่ือให้มีระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงได้จัดท าแนว
ปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบ และจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๑. แนวปฏิบัติการจัดการแก้ไขเหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย 

 ๑.๑ ผู้ดูแลระบบต้องด าเนินการตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
และจัดเก็บข้อมูลการให้บริการเครือข่าย 

 ๑.๒ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติซ่ึงท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ หรืออาจใช้งานไม่สะดวกจะต้อง
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและจัดเก็บลงระบบรายงานปัญหาเครือข่าย 

 ๑.๓ ผู้ดูแลระบบจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่
สามารถใช้งานได้ตามช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องด าเนินการแจ้งเป็นล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 

 ๑.๔ หลังจากใช้งานไม่ได้ ๓ ชั่วโมง ต้องด าเนินการแจ้งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ๑.๕ หลังจากใช้งานไม่ได้ ๑ วัน ต้องด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการส านัก เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

 ๑.๖ หลังจากใช้งานไม่ได้ ๒ วัน ต้องด าเนินการแจ้งเลขาธิการส านักงานปรมาณู เพื่อพิจารณาแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

 ๑.๗ เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น ต้องท าการรายงานผลการด าเนินการต่อเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณู และจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา 

 
ส่วนที่ ๖ 

การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน 

ตามนโยบายในหมวดที่ว่าด้วยการบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน  ซ่ึง
ก าหนดขึ้นเพ่ือมิให้การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานต้องเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก และป้องกันมิให้
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ส าคัญของส านักงานต้องได้รับผลผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายรุนแรง อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของระบบสารสนเทศ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถกู้ระบบคืนได้ในระยะเวลาที่



๒๑ 

 

 
 

เหมาะสม ส านักงานจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งให้สามารถก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้
ระบบความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

๑.๑ ระบุความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน 
เพ่ือตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงนั้น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าทางระบบปฏิบัติการเพ่ือยืดครองเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

๑.๑.๒ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยมิได้รับ
อนุญาต 

๑.๑.๓ ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือข่ายเกิดการ
ขัดข้องระหว่างการใช้งาน 

๑.๑.๔ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงบันทึกเข้า (Login) สารสนเทศที่ส าคัญผ่านระบบเครือข่าย
ของผู้ใช้บริการคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งจุด 

๑.๑.๕ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใช้รหัสผ่านของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต 

๑.๒ ก าหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น 
โดยการประเมินความเสี่ยงให้ค านึงถึงองค์ประกอบในด้าน 

  ๑.๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ  

  ๑.๒.๒ ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึน  

  ๑.๒.๓ จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ  

๑.๓ ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

๑.๓.๑ ด าเนินการทบทวนแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT contingency plan) 

๑.๓.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศปี
ละ ๑ ครั้ง 

๑.๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ ( internal IT auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภายนอก (external IT auditor) 

 



๒๒ 

 

 
 

๒. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการส ารองข้อมูล 

๒.๑ มีการจัดท าบัญชีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญท้ังหมดของ ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พร้อมทั้งก าหนดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะจัดท าระบบส ารอง และจัดท าระบบแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒.๒ ก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ และก าหนดความถ่ีใน
การส ารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ต้องก าหนดให้มีความถ่ีในการส ารองข้อมูลมากขึ้น 

๒.๓ ก าหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องท าการส ารองเก็บไว้ และความถี่ในการส ารอง 

๒.๔ ก าหนดรูปแบบการส ารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะท าการส ารอง ได้แก่ การส ารองข้อมูล
แบบเต็ม (Full Backup) หรือการส ารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup) 

๒.๕ บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการส ารองข้อมูล ได้แก่   ผู้ด าเนินการ วัน/เวลาชื่อข้อมูลที่
ส ารอง ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ เป็นต้น 

๒.๖ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการส ารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล Configuration ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น 

๒.๗ จัดเก็บข้อมูลที่ส ารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถแสดง
ถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่ส ารองข้อมูล และผู้รับผิดชอบในการส ารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 

๒.๘ จัดเก็บข้อมูลที่ส ารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลส ารองกับหน่วยงาน
ต้องห่างกันเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกับ
หน่วยงาน ได้แก่ ไฟไหม้ เป็นต้น 

๒.๙ ด าเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่ส ารองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ 

๒.๑๐ ทดสอบบันทึกข้อมูลส ารองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามปกติ 

๒.๑๑ จัดท าขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้ส ารองเก็บไว้ตรวจสอบ 
และทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๑๒ ก าหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้ส ารองเก็บไว้ 

๒.๑๓ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่ดูแลแต่ละระบบสารสนเทศ และระบบส ารอง
ข้อมูล 



๒๓ 

 

 
 

ส่วนที่ ๗  

การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 ตามนโยบายในหมวดที่ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อก าหนด ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของ
ส านักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ ส านักงานจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ให้กับบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๑. แนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๑ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู้หรือข้อระวัง  ใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ  

 
ส่วนที่ ๘   

การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ  
อันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม  
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๑. แนวปฏิบัติระดับนโยบาย  

ให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ CIO และ
หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ติดตามและก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ  

 
๒. แนวทางปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ  

๒.๑ หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  อย่าง
ใกล้ชิด ให้ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์  ความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบระบบความมั่นคงและความปลอดภัย  ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินการ รวมทั้งรับผิดชอบ ดังนี้  

๒.๑.๑ ควบคุมการเข้า-ออกห้อง Server ตามการก าหนดสิทธิการเข้าถึง Server  



๒๔ 

 

 
 

๒.๑.๒ ก ากับดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติตลอด ๒๔ ชม.  

๒.๑.๓ ก ากับดูแล การติดตั้ง รื้อถอน ดูแล ตรวจสอบ การเชื่อมโยงการสื่อสารผ่าน  เครือข่าย
ทางระบบ LAN , Internet , Intranet ที่ให้บริการในส านักงาน  

๒.๑.๔ ก ากับดูแลรักษาการท างานระบบดับเพลิงอัตโนมัติของเครื่อง Server ให้ สามารถ
ท างานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟไหม้  

๒.๑.๕ แก้ไขปัญหา อุปสรรค สถานการณ์ความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ  ระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

๒.๑.๖ ก ากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) การเข้าใช้งานและการเข้าถึง ระบบการ
ท างานของ Server ตามสิทธิการเข้าถึงระบบ  

๒.๑.๗ ก ากับดูแล การป้องกันการถูกเจาะระบบ และแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้า  ระบบ
ฐานข้อมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต  

๒. ๑. ๘ ก ากับดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการถูกเจาะระบบจาก
บุคคลภายนอก (Firewall) และโปรแกรมปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ใน  Server ของ
ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด ๒๔ 
ชม.  

๒.๑.๙ ก ากับดูแล ตรวจสอบในการก าหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ 
ของระบบอื่น ๆ 

 


