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ค าน า 

 ด้วยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้แต่งตั้งคณะท างานระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ เพ่ือจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 อย่างไรก็ตามการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่ต้องได้รับ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากทุก
ภารกิจและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะท างานระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายของส านักงาน ก.ค.ศ. ทุกคน ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. 
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1. วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติ 
ตามอันจะส่งผลก่อให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ และเกิดการใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของส านักงาน ก.ค.ศ.  ไม่เป็นการละเมิดซึ่งระเบียบ กฎหมาย หรือท าให้เกิดความเสียหายในภายหลัง 
 

2. ขอบเขต 
 

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทุกฝ่าย ทุกระดับชั้นต าแหน่ง โดยไม่มีการยกเว้น  
โดยรวมถึงข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจ า, และลูกจ้างชั่วคราว ที่ต้องใช้งานระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

3. นิยาม 
 

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อความ, ข่าวสาร, ค าสั่ง, ชุดค าสั่ง, ภาพ, เสียง, หรือสิ่งอ่ืนใดที่สามารถสื่อความหมายได้ 
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านกระบวนการใดๆ ทั้งท่ีอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือที่อยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  

“ส านักงาน ก.ค.ศ.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจ า, และลูกจ้างชั่วคราว ที่ต้องใช้งาน

ระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. 
“ระบบสารสนเทศ (Information Technology System)” หมายความว่า ระบบงานของส านักงาน 

ก.ค.ศ. ที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่
หน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริการ การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและ
ความคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นต้น 

 “ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)” หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสากล 

 “เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
“เครื่องแม่ข่าย” หมายความว่า เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งท างานให้บริการ ในระบบเครือข่าย

แก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ควรจะมีประสิทธิภาพสูง  
มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่งหรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“สารสนเทศ (Information)” หมายความว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการน าข้อมูลมาผ่านการประมวลผล
การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอ่ืนๆ 
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“ระบบเครือข่าย” หมายความว่า ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานได้ เช่น ระบบแลน (LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) เป็นต้น 

 “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้า
ด้วยกันโดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่งหรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางการปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้มีอ านาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของส านักงาน ก.ค.ศ. 
“ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 
“หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการ

เข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือสินทรัพย์ต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้ระบบตามอ านาจหน้าที่
และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล 

 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)” หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย  
ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น 

“ชื่อผู้ใช้ (Username)” หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการลง
บันทึก (Login) เพ่ือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการก าหนดสิทธิการใช้งานไว้ 

“รหัสผ่าน (Password)” หมายความว่า ตัวอักษรหรือตัวอักขระหรือตัวเลขที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งและ/หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อกวนหรือสร้างความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หรือสปายแวร์ 
(Spyware) หรือหนอน (Worm) หรือฟิชชิง (Phishing) หรือจดหมายลูกโซ่ (Mass Mailing) เป็นต้น 

 “สื่อบันทึกพกพา” หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ Flash 
Drive หรือ Handy Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy disk เป็นต้น 

 “ลงบันทึกเข้า (Login)” หมายความว่า กระบวนการที่ผู้ใช้งานต้องท าให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขตั้งไว้
เพ่ือเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการกรอกชื่อผู้ใช้  
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง 

“ลงบันทึกออก (Logout)” หมายความว่า กระบวนการที่ผู้ใช้งานท าเพ่ือสิ้นสุดการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

“อัพเดท (Update)” หมายความว่า ปรับให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ของ
สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 



- 3 - 
 

 “การเข้ารหัส (Encryption)” หมายความว่า การน าข้อมูลมาเข้ารหัสเพ่ือปกป้องกันการลักลอบ 
เข้ามาใช้ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสข้อมูลที่เข้ารหัสไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสเพ่ือให้ข้อมูล
กลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ

“อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่กระจายสัญญาณ 
ในเครือข่ายไร้สาย 

“SSID (Service set Identifier)” หมายความว่า บริการที่ระบุชื่อของเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่าย
ที่ไม่ซ้ ากัน โดยที่ทุกๆ เครื่องในระบบตั้งค่า SSID ค่าเดียวกัน 

“โดยปริยาย (Default)” หมายความว่า ค่าที่โปรแกรมได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าและน าไปใช้โดยปริยาย
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลจากผู้ใช้งาน 

“WEP (Wired Equivalent Privacy)” หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพ่ือรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใช้เข้ารหัสข้อมูล ดังนั้นทุกเครื่องในเครือข่ายที่รับส่งข้อมูล  
ถึงกันจึงต้องรู้ค่าชุดตัวนี้ 

“WPA (Wi-Fi Protected Access)” หมายความว่า ระบบเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ในเครือข่ายไร้สายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีเดิมอย่าง WEP (Wired Equivalent Privacy) 

“ลิงค์ (Link)” หมายความว่าจุดอ้างอิงในการเชื่อมโยงข้อมูลไปเว็บไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ 
“ไฟร์วอลล์ (Firewall)” หมายความว่า เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพ่ือไม่ให้มีผู้

ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ข้อมูลและทรัพยากรในเครือข่ายโดยอาจใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการรักษา
ความปลอดภัย 
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4. นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
 

 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ.  
ซ่ึงประกอบด้วยนโยบาย ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 นโยบายการจัดการข้อมูลองค์กร 
หมวดที่ 2 นโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
หมวดที่ 3 นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
หมวดที่ 4 นโยบายการว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน 
หมวดที่ 5 นโยบายการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
หมวดที่ 6 นโยบายการป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก 
หมวดที่ 7 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
หมวดที่ 8 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
หมวดที่ 9 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
หมวดที่ 10 นโยบายการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
หมวดที่ 11 นโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
หมวดที่ 12 นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวดที่ 13 นโยบายการป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี 
หมวดที่ 14 นโยบายการส ารองและกู้คืนข้อมูล 
หมวดที่ 15 นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
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หมวดที ่1 
นโยบายการจัดการข้อมูลองค์กร 

 

ข้อ 1. ข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ภายในส านักงาน ก.ค.ศ. ถือเป็นทรัพย์สินของส านักงาน ก.ค.ศ. ห้ามไม่ให้ 
ท าการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ท าซ้ า หรือท าลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ 2. ผู้ใช้งานจะต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของส านักงาน ก.ค.ศ. 
หรือเป็นข้อมูลของผู้รับบริการ 

ข้อ 3. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนั้น หากเกิด
การสูญหาย การน าไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาต ผู้ใช้งานจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายนั้นด้วย 

ข้อ 4. ผู้ใช้งานจะต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
ข้อ 4.1 ข้อมูลลับ ผู้ใช้งานจะต้องดูแลรักษาความลับ โดยหากข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องใช้เทคนิคการเข้ารหัสเพ่ือเป็นการป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่มีสิทธิ์ โดยการเข้ารหัสจะต้องใช้เทคโนโลยี 
ที่ทางส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดให้ หรืออย่างน้อยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักดี  
และหากข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ผู้ใช้งานจะต้องเก็บข้อมูลในซองเก็บเอกสารที่ปิดสนิท ไม่สามารถ
เห็นข้อมูลภายในได้ และจะต้องการเก็บเอกสารไว้ในตู้หรือลิ้นชักท่ีมีการป้องกันอย่างดี  

ข้อ 4.2 ข้อมูลใช้ภายใน ผู้ใช้งานจะต้องไม่น าข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลซึ่งไม่ได้ 
มีความเกี่ยวข้องกับส านักงาน ก.ค.ศ. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ 4.3 ผู้ใช้งานจะต้องท าการส ารองข้อมูลเก็บไว้ในระบบหรือสื่อบันทึกข้อมูล 
โดยการส ารองข้อมูลให้ถือหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 4.1 

ข้อ 5. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา ใช้งานและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามเห็นสมควร 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด  
ท าการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับอนุญาตจากผู้ใช้งานซึ่งครอบครองข้อมูล 

ยกเว้นในกรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือส านักงาน ก.ค.ศ. คาดว่าข้อมูลนั้น
เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้งให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ  
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หมวดที ่2  
นโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

 

ข้อ 1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียมระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ 
ทางราชการ ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องใช้งานระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง คุ้มค่า และเท่าท่ีจ าเป็น  
โดยทุกครั้งที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานทรัพยากรระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. ผู้ใช้งานจะต้องท าการพิสูจน์
ตัวตนทุกครั้ง 

ข้อ 2. ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-peer หรือ โปรแกรมท่ีมีความเสี่ยงในระดับ
เดียวกัน เช่น บิทเทอร์เรนท์ (Bitt Torrent), อีมูล (e-mule) เป็นต้น 

ข้อ 3. ห้ามเปิดหรือใช้โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภทเพ่ือความบันเทิง เช่น การดูหนัง หรือเล่นเกม 
ในระหว่างเวลาปฏิบัติราชการ 

ข้อ 4. ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภท ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนใดที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคง
ของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ข้อ 5. ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภท ระบบสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนใดที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
จัดเตรียม เพื่อการรบกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใด 
อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ข้อ 6. ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นของส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ทางการค้าใดๆ  
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ก.ค.ศ. หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ 7. ห้ามกระท าการใดๆ เพ่ือการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอ่ืนใด 
ในเครือข่ายระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 

ข้อ 8. ห้ามท าการรบกวน ท าลาย หรือท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.ค.ศ. ต้องหยุดชะงัก 
ข้อ 9. ห้ามใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ เพ่ือการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

ของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ข้อ 10. ห้ามกระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพ่ือการใช้ทรัพยากรก็ตาม 
ข้อ 11. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรือกระท าการใดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ของส านักงาน ก.ค.ศ.  โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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หมวดที ่3 
นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 

ข้อ 1. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ส านักงาน ก.ค.ศ. มอบไว้ให้ใช้งานเสมือน 
หนึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้งานเอง การรับหรือคืนทรัพย์สินจะต้องถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครั้ง  
โดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้ดูแล 

ข้อ 2. ในกรณีท างานนอกสถานที่ผู้ใช้งานต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของส านักงาน ก.ค.ศ. ต้องมี
การน าอุปกรณ์ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน 

ข้อ 3. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นช ารุด สูญหาย ตามมูลค่าทรัพย์สิน  
หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน 

ข้อ 4. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หรือโน้ตบุ๊ก ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ เว้นแต่การยืมนั้นจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ 5. หลีกเลี่ยงการละทิ้งทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยปราศจากการป้องกัน
อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6. ทรพัย์สินและระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. จัดเตรียมไว้ให้ใช้งาน  
มีวัตถุประสงค์ส าหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น  และห้ามมิให้ผู้ใช้งานน าทรัพย์สิน 
และระบบสารสนเทศต่างฯ ไปใช้นอกกิจการอ่ืนที่มิใช่ประโยชน์ต่อทางราชการ หรือท าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทางราชการ 

ข้อ 7. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดตามข้อ ๖. ให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลโดยผู้ใช้งาน
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 
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หมวดที ่4 
นโยบายการว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน 

 

ข้อ 1. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลและรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)  โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเองโดยเฉพาะ 
ห้ามมิให้ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน  ห้ามมิให้ท าการเผยแพร่  แจกจ่าย  หรือท าให้ผู้อ่ืนล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) 
ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้งาน (Username) ของผู้ใช้งานนั้น   
ไม่ว่าการกระท านั้นๆ จะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 2. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตั้งรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย 
ตัวอักขระไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักขระ ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวเลข (Numerical character) ตัวอักษร 
(Alphabet) และตัวอักขระพิเศษ (Special character) ผู้ใช้งานจะต้องไม่ตั้งรหัสผ่านด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด 
หรือข้อความใดที่สามารถง่ายต่อการล่วงรู้ 

ข้อ 3. ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ 60 วันหรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน 
ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน 

ข้อ 4. ผู้ใช้งานจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศ 
ของส านักงาน ก.ค.ศ. และหากพบว่าการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านโดนระงับการใช้ 
หรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล 
ทราบโดยทันที 

ข้อ 4.1  คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัตกิารต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 
ข้อ 4.2  การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนในเครือข่ายต้องท าการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 
ข้อ 4.3  การใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องท าการพิสูจน์ตัวตนและต้องมีการบันทึกข้อมูล 

ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้ 
ข้อ 4.4  เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

ต้องท าการออกจากระบบ (Log Off) หน้าจอทุกครั้ง และต้องท าการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
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หมวดที ่5 
นโยบายการควบคมุการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

 

ข้อ 1. ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสัดส่วน
ชัดเจน เช่น ส่วนระบบเครือข่าย (Network Zone) ส่วนเครื่องแม่ข่าย (Server Zone) เป็นต้น เพ่ือความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานและยังท าให้การควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าคัญต่างๆ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อ 2. ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องท าการก าหนดสิทธิ์บุคคลในการเข้า-ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องภายใน และมีการบันทึก “ทะเบียน 
ผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพ้ืนที่” เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
(System Administrator) เป็นต้น 

ข้อ 3. กรณีผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีความจ าเป็นต้องเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรจะต้องเป็นผู้น าพาเข้าไป และคอยสอดส่อง ก ากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน 
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หมวดที ่6 
นโยบายป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก 

 

ข้อ 1. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของส านักงาน ก.ค.ศ. จะต้องมีการ Login account ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
ข้อ 2. Firewall Policy เป็นนโยบายเพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่าย 

โดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งระบบเครือข่ายของส านักงาน ก.ค.ศ.  
อยู่ภายใต้การดูแล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการ 
ไฟล์วอลล์ภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 3. ไม่อนุญาตให้สแกนเพ่ือตรวจสอบเครือข่ายด้วยโปรแกรมประเภท Network Scanning 
Tools เชน Advanced IP Scanner เป็นต้น 

ข้อ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านของอุปกรณ์เครือข่ายทุกชนิด ที่ผู้ขายก าหนดมาให้ให้เป็นรหัสอื่น 
ที่ยากต่อการคาดเดา 

ข้อ 5. ก าหนดกฎในไฟร์วอลล์ให้กรองทิ้ง package ที่ไม่ประสงค์ดีตามรายการช่องโหว่ 
ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเสมอ 

ข้อ 6. ไม่อนุญาตผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบให้เข้าถึงไฟร์วอลล์จากระไกลโดยโปรแกรมประเภท Telnet 
โดยการเข้าถึง ให้ท าได้เฉพาะจากตัวเครื่องไฟร์วอลล์โดยตรง 

ข้อ 7. ควรตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมอุดชองโหว่ส าหรับระบบปฏิบัติการของไฟร์วอลล์ 
อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 8. บันทึกข้อมูล Log ของการเข้าถึงไฟร์วอลล์เก็บไว้รวมทั้งหากไฟร์วอลล์มีขีดความสามารถ 
ในการแจ้งเตือนให้เปิดใช้ขีดความสามารถนี้ด้วย 
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หมวดที ่7  
นโยบายการควบคมุการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

 

ข้อ 1. ผู้ดูแลระบบควรค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
ดังนี้ 

ข้อ ๑.๑  ควรติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอยู่ในสถานที่ท่ียากแก่การเข้าถึงตัวอุปกรณ์  
ข้อ ๑.๒  ควรติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายกึ่งกลางจุดที่ต้องการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ

ของการรับส่งสัญญาณ 
ข้อ ๑.๓  หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ท่ีมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

เพ่ือหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนในการรับส่งสัญญาณ 
ข้อ 2. ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพ้ืนที่

ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด โดยก าหนดค่าความแรงของสัญญาณให้เหมาะสม 
ข้อ 3. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ควรท าการเปลี่ยนค่า SSID  

(Service Set Identifier) ที่ถูกก าหนดเป็นค่าโดยปริยาย (Default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่น าอุปกรณ์ 
กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน 

ข้อ 4. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องก าหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) 
หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ระหว่าง Wireless LAN Client 
และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)  

ข้อ 5. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
ที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบฐานข้อมูลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
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หมวดที ่8 
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

 

ข้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. อนุญาตให้ผู้ใช้งาน เป็นสมบัติ 
ของราชการ ดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

ข้อ 2. ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ เช่น Flash Drive, External Harddisk 
ควรมีการตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส 

ข้อ 3. ผู้ใช้งานต้องก าหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ 

ข้อ 4. ผู้ใช้ไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตน 
ในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 5. ในระหว่างเวลาพัก ควรปิดหน้าจอหรือตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ 
ที่มีการก าหนดรหัสผ่านเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที 

ข้อ 6. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน และถอดปลั๊กหลังเลิกงาน 
ข้อ 7. ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ให้ทันสมัย 

ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เสมอ 
ข้อ 8. ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีผล 

ท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 9. ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลส ารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ส ารองไว้อย่างสม่ าเสมอ 
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หมวดที ่9 
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 

 

ข้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ส านักงาน ก.ค.ศ. อนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้งานเป็นทรัพย์สิน 
ขององค์กร ดังนั้น ผู้ใชจ้ึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ืองานของส านักงาน ก.ค.ศ. 

ข้อ 2. ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกหล่นจากโต๊ะท างาน 
หรือหลุดมือ เป็นต้น 

ข้อ 3. ไม่ควรใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในกระเป๋าเดินทางที่เสี่ยงต่อการถูกกดทับโดยไม่ได้
ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได้ 

ข้อ 4. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด 
ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง 

ข้อ 5. หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอให้เป็นรอยขีดข่วน  
หรือท าให้จอของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้ 

ข้อ 6. ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่ Hard Disk ก าลังท างาน 
ข้อ 7. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็อคเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน 

 ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย 
ข้อ 8. ห้ามมิให้ผู้ใช้ท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมถึงแบตเตอรี่ 
ข้อ 9. ผู้ใช้งานต้องก าหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ 
ข้อ 10. ผู้ใช้ไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)  

ของตนในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที ่10 
นโยบายการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 

ข้อ 1. ก าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพ่ือป้องกันการใช้งานและเข้าถึง
ข้อมูลภายในเครื่อง 

ข้อ 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน (Application) เท่าท่ีจ าเป็นจากแหล่งที่มาท่ีน่าเชื่อถือ 
โดยมีแหล่งดาวน์โหลดที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฎิบัติการ เช่น  
Google Play ส าหรับระบบปฎิบัติการ Android หรือ App Store ส าหรับระบบปฎิบัติการ iOS 
หรือ Windows Phone Stroe ส าหรับระบบปฎิบัติการ Windows Phone 

ข้อ 3. พิจารณาลิงค์ (Link) ที่อยู่บนเว็บไซต์ก่อนการเข้าชมทุกครั้ง เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดข้ึน
จากการใช้งานเว็บไซต์ 

ข้อ 4. ไม่เก็บข้อมูลที่ส าคัญไว้ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ข้อ 5. ส ารองข้อมูลจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ไว้ในแหล่งอื่นที่ปลอดภัย  
ข้อ 6. ไม่ควรวางอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตใกล้กับสนามแม่เหล็ก เนื่องจากสนามแม่เหล็ก

อาจท าให้จอภาพเสื่อมประสิทธิภาพ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเสียหายอย่างถาวร 
ข้อ 7. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด ความร้อน และความชื้น เพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งาน 
ข้อ 8. การต่อสายสัญญาณระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องปิด

สมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตก่อนทุกครั้ง 
ข้อ 9. ระมัดระวังไม่ให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกระทบกระเทือนในขณะที่เครื่องก าลังเปิดใช้งาน 
ข้อ 10.  การใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ต่อพ่วง ควรผ่านการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตจากโรงงาน

ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ 
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หมวดที ่11 
นโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

 

ข้อ 1. ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
เป็นการส่วนตัวหรือการพาณิชย์ รวมถึงการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ 
ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ 
ที่เป็นภัยต่อสังคม 

ข้อ 2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับส านักงาน ก.ค.ศ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ข้อ 3. ผู้ใช้งานไม่ควรดาวน์โหลดหรือใช้งานข้อมูลมัลติมีเดีย ที่มีลักษณะการยึดครองช่องสัญญาณ

การสื่อสารข้อมูลตลอดเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลาราชการ เช่น ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่  
หรือไฟล์ภาพยนต์ผ่านเว็บไซต์  ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ให้ติดต่อ 
ผู้ดูแลระบบด าเนินการเท่านั้น 

ข้อ 4. ผู้ใช้งานไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเว็บไซต์ท่ีไม่น่าเชื่อถือ 
ข้อ 5. ใช้ความระมัดระวังในการเข้าเว็บไซต์ที่ต้องท าการติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมก่อนจึงจะเข้าชมได้ 

และไม่ควรติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว 
ข้อ 6. ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การดาวน์โหลด (Download) การอัพเดท (Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ข้อ 7. หลีกเลี่ยงการจดจ าชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password ) ของเว็บบราวเซอร์ในการเข้าใช้

งานเว็บไซต์ที่มีการลงบันทึกเข้า (Login) 
ข้อ 8. ผู้ใช้งานควรแจ้งข้อเท็จจริงต่อผูดู้แลระบบ หากพบเหน็การใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
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หมวดที ่12  
นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อ 1. ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 2. ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของผู้อื่นเพ่ืออ่าน รับ หรือส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้บริการและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของตน 

ข้อ 3. ห้ามผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) น าข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูล 
ที่มีความส าคัญของส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 4. ห้ามผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  น าไปสมัครสมาชิกตามเว็บไซต์ ต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน และไม่เกี่ยวกับราชการ 

ข้อ 5. ห้ามผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งข้อมูลหรือข้อความที่เป็นในรูปแบบ 
ของการโฆษณาหรือชี้น าหรือให้มีการซื้อขายสิ่งของหรือบริการ 

ข้อ 6. ห้ามผู้ใช้งานท าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่มีเนื้อหาหรือไฟล์แนบ 
ที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือความมั่นคงของชาติ, ไฟล์แนบ 
ที่เป็นรูปภาพลามกอนาจาร หรือไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

ข้อ 7. ระมัดระวังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย  
และไม่ท าการเปิดไฟล์ที่แนบหรือคลิ๊กลิงค์ (Link) ที่ส่งมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ข้อ 8. การส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรระบุความส าคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ข้อ 9. หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เสร็จสิ้นควรลงบันทึกออก (Logout)  
ทุกครั้ง 
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หมวดที ่13  
นโยบายป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงคด์ี 

 

ข้อ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) 
และโปรแกรมป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti-Malware) เว้นแต่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเพ่ือการศึกษา 
พัฒนา ระบบป้องกัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ 

ข้อ 2. บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ได้รับจากผู้ใช้อื่นจะต้องได้รับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนน ามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง 

ข้อ 3. ผู้ใช้งานจะต้องท าการปรับปรุงข้อมูลส าหรับตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
(Virus and Malware Pattern) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus signature) และปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 
(Update patch) ให้ใหม่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ข้อ 4. ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
ผู้ใช้งานต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ 

ข้อ 5. เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งานจะต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เข้าสู่เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ 
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หมวดที ่14 
นโยบายการส ารองและกู้คืนข้อมูล 

ข้อ 1. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการส ารองข้อมูล ต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ
และจัดท าระบบส ารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามแนวทางต่อไปนี้ 

ข้อ 1.1  มีการจัดท าบัญชีระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญทั้งหมดของส านักงาน ก.ค.ศ. 
พร้อมทั้งก าหนดระบบสารสนเทศที่จะจัดท าระบบส ารอง 

ข้อ 1.2  ก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และก าหนดความถ่ี 
ในการส ารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรก าหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูลมาก 

ข้อ 1.3  ก าหนดรูปแบบการส ารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะท าการส ารอง  
เช่น การส ารองข้อมูล แบบเต็ม (Full Backup) หรือการส ารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup) 

ข้อ 1.4  บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส ารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ด าเนินการ วัน/เวลา 
ชื่อข้อมูลที่ส ารอง ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ เป็นต้น  

ข้อ 1.5  ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการส ารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน 
เช่น ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูล Configuration ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น  

ข้อ 1.6  ทดสอบบันทึกข้อมูลส ารองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ  

ข้อ 1.7  ก าหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้ส ารองเก็บไว้  
ข้อ 2. แนวปฏิบัติในการส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล  

และสามารถน าข้อมูลกลับมาใช้งานได้ ในกรณีท่ีฮาร์ดดิสก์เสียหาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ท าลายข้อมูล ผู้บุกรุก 
ท าการลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเผลอลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้งานเอง  
โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

ข้อ 2.1  ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่าระบบให้มีการส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือท าการส ารอง
ข้อมูลของระบบซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละระบบ ไม่ต่ ากว่า 1 ครั้งต่อ
เดือน 

ข้อ 2.2  ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่าส ารองข้อมูลอัตโนมัติส าหรับเครื่องแม่ข่าย 
ของเว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ข้อ 2.3  ผู้ดูแลระบบจะต้องท าการทดสอบการกู้คืนข้อมูล และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้น
สามารถใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 2.4  ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะต้องท าการส ารองข้อมูลที่ส าคัญด้วยตนเอง 
ในสื่อบันทึกแบบพกพา เช่น Flash Drive, External Harddisk 
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หมวดที ่15 
นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบั 

บรรดากฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทย 
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ถือเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ผู้ใช้งานจะต้องตระหนัก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และไม่กระท าความผิดนั้น ดังนั้น หากผู้ใช้งานกระท า
ผิดตามกฎหมาย ดังกล่าว ส านักงาน ก.ค.ศ. ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้อง
รบัผิดชอบต่อความผิดนั้นเอง 
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5. บทลงโทษและการบังคับใช้ 
 

ความผิด 
ผู้ใช้งานที่มีเจตนาฝ่าฝืนนโยบายเงื่อนไขข้อตกลงตามเอกสารฉบับนี้ แม้ว่าการฝ่าฝืนนั้นจะกระท า 

ไม่เสร็จโดยสมบูรณ์ก็ให้ถือว่ามีความผิดโดยสมบูรณ์ 
 

การลงโทษ 
1. ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข หรือนโยบายของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้ลงโทษ

ผู้กระท าผิดตามระเบียบของข้าราชการและกฎหมายด้าน ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยส านักงานเลขาธิการของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด าเนินการ 

2. ผู้กระท าความผิดทางกฎหมาย แพ่ง อาญา ผู้กระท าผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
ถูกด าเนินคดีจนถึงที่สุด โดยส านักงานเลขาธิการของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด าเนินการ 

 

การบังคับใช้ 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข นโยบาย 

อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใช้งานภายใต้การควบคุมได้กระท าความผิด ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จะต้องด าเนินการ 
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นความผิด 
เช่นเดียวกับผู้กระท าผิด 
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