(สาเนา)
ประกาศสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง นโยบายด้ านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
...................................
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความมัน่ คง ปลอดภัย และมิให้ผกู้ ระทา
ด้วยประการใด ๆ ให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถทางานตามคาสั่งที่กาหนดไว้ หรื อทาให้การทางาน
ผิดพลาดไปจากคาสั่งที่กาหนดไว้ หรื อใช้วธิ ี การใด ๆ เข้าล่วงรู ้ขอ้ มูล แก้ไข หรื อทาลายข้อมูลของบุคคลอื่น
ในระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรื อใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรื อมีลกั ษณะอัน
ลามกอนาจาร ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1. นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในนโยบายฉบับนี้
1.1 “ส่ วนงาน”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรื อส่ วน
งานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1.2 “สานักคอมพิวเตอร์ ”
หมายความว่า สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.3 “ผูอ้ านวยการ”
หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์
1.4 “ทรัพย์สิน”
หมายความว่า ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การกากับดูแลของสานักคอมพิวเตอร์ และอยูภ่ ายใต้ขอบเขตการ
ควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
1.5 “ระบบเครื อข่าย”
หมายความว่า เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ภายใต้การกากับดูแลของสานักคอมพิวเตอร์
1.6 “คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดูแลและบริ หารความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001
1.7 “ผูใ้ ช้งาน”
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิต รวมถึงบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตามสัญญา ข้อ ตกลง
หรื อใบสั่งซื้ อ
1.8 “ผูด้ ูแลระบบ”
หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบเครื อข่าย ซึ่ งสามารถเข้าถึง
โปรแกรมเครื อข่าย เพื่อจัดการฐานข้อมูลของระบบเครื อข่าย

-22. บททัว่ ไป
2.1 นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อกาหนด
นโยบาย และแนวทางให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยมีขอบเขตครอบคลุม ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
2.1.1 ระบบสารสนเทศเกิดความมัน่ คงปลอดภัย ป้ องกันการบุกรุ ก ความเสี ยหาย
ที่มีต่อข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2.1.2 ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ เกิดความมัน่ ใจ เมื่อระบบมีปัญหา สามารถกูค้ ืน
กลับได้อย่างรวดเร็ ว
2.2 นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ได้จดั ทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์
อักษรและได้รับการอนุมตั ิ จาก ผูอ้ านวยการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานัก
คอมพิวเตอร์ และได้เผยแพร่ ให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิตามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ทบทวนปรับปรุ งให้ทนั สมัย
อย่างน้อยปี ละครั้ง
3. ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
3.1 ผูอ้ านวยการ เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ินโยบายความมัน่ คงปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศ
3.2 คณะกรรมการ มีหน้าที่ดงั นี้
3.2.1 ทบทวนนโยบาย และปรับปรุ งให้ทนั สมัยสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ ยงในระบบสารสนเทศ
3.2.2 ผลักดันให้ผใู้ ช้งานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 สนับสนุนด้านทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการและให้บริ การ
ระบบเครื อข่ายมีความมัน่ คงปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการ ต้องทบทวน
ประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การระบบสารสนเทศ และความมัน่ คงปลอดภัย เพื่อวางแผนในการปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทุก ๆ 1 ปี
4. การให้ บริการระบบสารสนเทศของสานักคอมพิวเตอร์
4.1 บริ การชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่านส่ วนตัว (Password) สาหรับการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศ

-34.2 การเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ และ ไร้สายเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
4.3 จัดทา และให้บริ การสื่ อการเรี ยนการสอน (E-Learning)
4.4 บริ การสื บค้นข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และอินทราเน็ต
4.5 บริ การระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.6 บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับระบบสารสนเทศ
4.7 บริ การเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และ ส่ วนงานต่าง ๆ
4.8 บริ การระบบสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.9 บริ การสารองข้อมูล
4.10 บริ การอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทางกายภาพ และสิ่ งแวดล้อม
5.1 สานักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดงั นี้
5.1.1 จัดทาบัญชีทรัพย์สินระบบสารสนเทศ มีก ารบริ หารจัดการทรัพย์สินอย่าง
ชัดเจน และจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินตามระดับความสาคัญ ความลับ คุณค่า เพื่อหาวิธีการบริ หารจัดการที่
เหมาะสม เพื่อนาข้อมูลของทรัพย์สินไปใช้เพื่อประเมินความเสี่ ยงต่าง ๆ
5.1.2 กาหนดให้ ห้องควบคุมระบบ (System Control Room) เป็ นบริ เวณที่ตอ้ ง
รักษาความปลอดภัย และจัดให้มีการควบคุมการเข้า-ออก เฉพาะผูไ้ ด้รับอนุญาตเท่านั้น
5.1.3 จัดทาแผนป้ องกันอุบตั ิภยั เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว หรื อหายนะอื่นๆทั้ง
ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อสามารถรับมือกับอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้ นและกูค้ ืนระบบให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
5.1.4 ดูแลอุปกรณ์ระบบเครื อข่ายที่ใช้งานภายในสานักคอมพิวเตอร์ เช่นสายไฟ สาย
สื่ อสาร และสายเคเบิลอื่นๆ ต้องได้รับการป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
สายสัญญาณ หรื ออุปกรณ์ ระบบเครื อข่ายนั้น ๆ
5.1.5 เมื่อผูใ้ ช้งานไม่มีการใช้เครื อข่าย ภายใน 30 นาที กาหนดให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่
เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายยุติการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
5.1.6 กาหนดสิ ทธิ ให้ผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายจากภายนอก (User Guest) ที่ได้รับการ
อนุญาตให้เข้าสู่ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาต จาก
ผูอ้ านวยการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้สิทธิ การใช้งาน และ กาหนดระยะเวลาใช้งานที่แน่นอน
5.1.7 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เผยแพร่ ออกสู่ สาธารณะ ต้องไม่ขดั ต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ กลไกป้ องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

-45.2 การควบคุมการนาเข้า และการส่ งออก เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศ
ของสานักคอมพิวเตอร์
5.2.1 การนาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใหม่ มาติดตั้งใช้งาน จะต้องผ่านตรวจสอบ และ
หากต้องมีการทดสอบก่อนเชื่อมต่อกับระบบเดิม ห้ามมิให้ใช้ฐานข้อมูลจริ ง ในการทดสอบ
5.2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ อบันทึกข้อมูล ที่ส่งออกไปภายนอก ผูค้ รอบครอง
ต้องตรวจสอบ และป้ องกันการนาข้อมูลออกไปพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ข้ อมูลที่สาคัญ
ไม่รั่วไหลสู่ ภายนอก
5.2.3 ผูค้ รอบครองสื่ อบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อดู
ว่าข้อมูลสาคัญและซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ ที่เก็บอยูใ่ นสื่ อบันทึกดังกล่าวได้ถูกลบทิ้งหรื อเขียนทับ ก่อนจาหน่าย
อุปกรณ์ดงั กล่าว
5.2.4 ผูด้ ูแลระบบ ต้องควบคุมการให้บริ การของหน่วยงานภายนอก (Outsource) ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และให้ปฏิบตั ิตามนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ
สานักคอมพิวเตอร์
5.2.5 ผูด้ ูแลระบบตรวจสอบระบบสารสนเทศใหม่ที่ปรับปรุ งเพิ่มเติม หรื อติดตั้งใหม่
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ก่อนนาระบบนั้นมาติดตั้งใช้งาน
5.2.6 ผูด้ ูแลระบบ ตรวจจับ ป้ องกัน และกูค้ ืน ระบบสารสนเทศ จากโปรแกรมที่ไม่
ประสงค์ดี หรื อ โปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ เช่น ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ ฯลฯ รวมทั้งมีการสร้าง
ความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ และเผยแพร่ วธิ ี การใช้งานระบบ
สารสนเทศอย่างปลอดภัยให้ผใู ้ ช้งาน
5.2.7 ผูด้ ูแลระบบต้องสารองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่เก็บไว้อย่างสม่าเสมอตาม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเรื่ องการสารองข้อมูล
5.2.8 ผูด้ ูแลระบบบริ หารจัดการบัญชีผใู ้ ช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้
งานระบบเครื อข่ายและระบบสารสนเทศได้ตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับ
5.2.9 ผูด้ ูแลระบบตรวจสอบ และป้ องกันการเข้าถึงพอร์ ตที่ ใช้ในการตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบ ไม่วา่ จะเป็ นจากทางกายภาพหรื อผ่านระบบเครื อข่าย
5.2.10 ผูด้ ูแลระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-5 6. การใช้ งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6.1 ในการส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และข้อมูลที่สาคัญ ต้องใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่สานักคอมพิวเตอร์ จดั ไว้ให้ในการส่ งข้อมูล เท่านั้น เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูล
6.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในกล่องจดหมายจะถูกเก็บไว้บนระบบสารอง ข้อมูลสู งสุ ด
90 วัน โดยจดหมายที่ส่งเข้ามายังกล่องจดหมายก่อนวันสารองข้อมูลประจาสัปดาห์จะสามารถกูค้ ืนได้หาก
สู ญหาย โดยผูใ้ ช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งแจ้งให้ผดู้ ูแลระบบทราบ
7. ข้ อกาหนดการใช้ งานระบบเครือข่ าย สาหรับผู้ใช้ งาน
เพื่อความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย ผูใ้ ช้งานจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
7.1 ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทันที หลังจากได้รับ รหัสผ่านจากผูด้ ูแลระบบ
โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 อักขระ
7.2 ต้องทาการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองอย่างน้อยทุก ๆ 180 วัน โดยการตั้งรหัสผ่าน
ใหม่จะต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 อักขระ
7.3 ต้องจัดเก็บและรักษารหัสผ่านของตนเองให้เป็ นความลับ และไม่สามารถปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได้ หากมีผอู ้ ื่นล่วงรู ้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับนี้ และนาไปใช้งานในทางที่ผดิ
7.4 ต้องดูแลและบารุ งรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรื อสารสนเทศใด ๆ ที่เป็ น
ของตนเองหรื อ อยูใ่ นความรับผิดชอบของตนเอง ยกเว้นฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรื อสารสนเทศนั้น ๆ
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักคอมพิวเตอร์
7.5 รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น หากผูใ้ ช้งานนาฮาร์ดแวร์ หรื อซอฟต์แ วร์มา
ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า หรื อต่อเติม กับอุปกรณ์ ที่อยูภ่ ายในสานักคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สานักคอมพิวเตอร์ หรื อไม่มีการติดต่อประสานงาน และขอคาปรึ กษาจากผูด้ ูแลระบบก่อนติดตั้ง
7.6 รับผิดชอบในการรับ ส่ ง หรื อจัดเก็บข้อมูลอันเป็ นความลับ ภายในระบบเครื อข่าย
หรื อส่ งออกไปภายนอกระบบเครื อข่าย ทั้งนี้ สามารถขอคาปรึ กษา หรื อการสนับสนุนจากผูด้ ูแลระบบ
ของสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การรับและส่ งข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นได้
7.7 ห้ามโอนสิ ทธิ์ การใช้งานทรัพย์สินที่ตนเองได้รับสิ ทธิ์ ให้ใช้ แก่บุค คลอื่นยกเว้น
ได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการ
7.8 ห้ามใช้งานระบบเครื อข่าย เพื่อกระทาสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย และผิดไปจากนโยบายด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัย
7.9 ห้ามใช้ชื่อและรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานคนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อ
ผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านนั้น

-67.10 ห้ามใช้งานทรัพย์สินหรื อบริ การที่ไม่ได้มีไว้สาหรับตนเอง และไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของทรัพย์สินหรื อ บริ การนั้น ๆ
7.11 ห้ามทาลาย ทาให้เสี ยหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า หรื อเพิ่มเติมข้อมูล และ
สารสนเทศของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
7.12 ห้ามปลอมแปลงตัวตนในระบบเครื อข่าย เสมือนกับเข้าใช้งานในนามผูอ้ ื่น
7.13 ห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อสารสนเทศที่เป็ นเท็จ หรื อดาเนินการใด ๆ ที่จะส่ งผลให้
เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อมหาวิทยาลัยบูรพา
7.14 ห้ามเผยแพร่ หรื อจัดเก็บข้อมูลที่มีลกั ษณะลามก อนาจาร และขัดต่อศีลธรรมอันดี
และ ห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลภาพตัดต่อ เติม หรื อดัดแปลงภาพของบุคคลอื่น ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งจะทาให้ผอู้ ื่น
เสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรื อได้รับความอับอาย
7.15 ห้ามใช้ทรัพย์สินและบริ การในระบบเครื อข่าย เพื่อประกอบธุ รกิจ
7.16 ห้ามกระทาการอันมีลกั ษณะ เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
7.17 ห้ามใช้กรรมวิธีใด ๆ ก็ตามที่ทาให้การสื่ อสารข้อมูลเกิดการชะลอตัว หรื อ รบกวน
จนระบบเครื อข่าย หรื อทรัพย์สิน หรื อบริ การอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
7.18 ห้ามทาลาย หรื อพยายามทาลายระบบความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
7.19 ห้ามนาฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่าย โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากสานักคอมพิวเตอร์
7.20 ห้ามลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครื อข่าย
8. การเปิ ดเผยข้ อมูล การยกเลิกหรือสิ้นสุ ดการให้ บริการระบบสารสนเทศ
8.1 ผูอ้ านวยการ อาจเข้าถึงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลการสื่ อสารของผูใ้ ช้งาน เพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อตอบสนองต่อการเรี ยกร้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อกระบวนการทางกฎหมาย หรื อเพื่อปกป้ อง
สิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินของสานักคอมพิวเตอร์ หรื อของผูใ้ ช้งานอื่น
8.2 ผูอ้ านวยการ อาจยกเลิกสิ ทธิ การเข้าใช้งานระบบเครื อข่าย หากผูใ้ ช้งานมิได้ เข้า
ใช้งานในระบบเครื อข่ายภายในระยะเวลาติดต่อกันเกิน 90 วัน
8.3 ผูอ้ านวยการ อาจยกเลิกการให้บริ การ หากพบว่าผูใ้ ช้งานละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
หรื อ ทาให้การให้บริ การระบบเครื อข่ายขัดข้อง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.4 กรณี ผใู้ ช้งาน เมื่อพ้นสภาพการเป็ นผูใ้ ช้งาน สานักคอมพิวเตอร์จะยกเลิกสิ ทธิการ
เป็ นผูใ้ ช้งาน

-78.5 กรณี ผใู้ ช้งานเป็ นบุคลากรจากภายนอกที่ได้รับสิ ทธิเข้าใช้งานระบบเครื อข่าย เพื่อ
ปฏิบตั ิงานในส่ วนที่รับผิดชอบ จะสิ้ นสุ ดสิ ทธิ การใช้งาน เมื่อจบงานตามสัญญาการทางาน
8.6 กรณี ผใู ้ ช้งาน ฝ่ าฝื นนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การยกเลิก
สิ ทธ์ผใู ้ ช้งานขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูอ้ านวยการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)

เสรี ชิโนดม
(นายเสรี ชิโนดม)
ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์

สาเนาถูกต้อง
เกศแก้ว มนต์วเิ ศษ
(นางเกศแก้ว มนต์วเิ ศษ)
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