นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
วัตถุประสงค
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ ในมาตรา ๕

“หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือ
โดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ”

และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร นั้นเพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมถูกตอง และการถูกคุกคามจากภัยตาง

ๆ

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณจึง

เห็นสมควรกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกําหนดใหมีมาตรการ
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น

และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือขายคอมพิวเตอรของ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
2.

กําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. ทําการเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศให ครู เจาหนาที่
ทุกระดับ ในวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
4. เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติใหผูบริหาร ครู เจาหนาที่ผูดูแลระบบ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิ
เมนตไทยอนุสรณอยางเครงครัด
5. นโยบายนี้ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลา 1 ครั้งตอป

องคประกอบของนโยบาย
สวนที่ 1 การควบคุมการเขาออกหองแมขายคอมพิวเตอร
สวนที่ 2 การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนที่ 3 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
สวนที่ 4 การจัดทําระบบสํารองขอมูล

สวนที่ 1
การควบคุมการเขาออกหองแมขา ยระบบคอมพิวเตอร
กําหนดสิทธิ์ ใหกับเจาหนาที่ใหมีสิทธิ์ในการเขาพื้นที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ซึ่ง

ประกอบดวย
1. จัดทําทะเบียนผูมีสิทธิ์ เขาออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามสิทธิ และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. กําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบการบันทึกการเขา-ออก โดยจัดทําเปนเอกสาร

บันทึกการเขาออก

พื้นที่
3. จัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ การเขาออก พื้นที่

และ มีการปรับปรุงรายการผูมี

สิทธิ์เขาออกพื้นที่ ปละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย
4. บุคคลภายนอกเขามาติดตอจะตองลงชื่ออนุญาตการเขาออกในแบบฟอรมการเขา-ออกใหถูกตอง
และจะตองอยู กับบุคคลที่มาติดตอตลอดเวลา
5. บุคคลอื่นที่ไมมี หนาที่เกี่ยวของ ขอเขาพื้นที่ หนวยงานเจาของ พื้นที่ตองตรวจสอบเหตุ ผลและ
ความจําเปนกอนที่จะอนุญาต
สวนที่ 2
การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใช
ระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
มีการทบทวน สิทธิ์ การเขาถึงอยางสม่ําเสมอทั้งนี้ ผูใชระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผู ดูแลระบบตามความ
จําเปนในการใชงาน
2. ผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึงขอมูล และ
ระบบขอมูลได

สวนที่ 3
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
การใชงานรหัสผาน (Password Use)
ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรปฏิบัติตามขอกําหนดในการใชงานรหัสผาน ดังนี้
1. ผูใชงานควรตั้งรหัสผานที่ยากตอการเดาโดยผูอื่น
2. ผูใชงานไมเปดเผยรหัสผานของตนเอง
3. ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีเมื่อทราบวารหัสผานของตนอาจถูกเปดเผยหรือลวงรูโดยผูอื่น
4. ผูใชงานควรตั้งรหัสผานที่มีเทคนิคที่งายตอการจดจํา
5. ผูใชงานควรหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผานที่ประกอบดวยอักขระที่เรียงกัน เชน 123 , abcd หรือกลุม
ของตัวอักขระที่เหมือนกัน เชน 111 , aaa เปนตน
6. ผูดูแลระบบควรเปลี่ยนรหัสผานดวยความถี่ที่มากกวาผู ใช งานทั่วไป เชน ทุก

ๆ 3 เดือน

สําหรับผูดูแล และ 6 เดือน สําหรับผูใชงานระบบ
7. ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานชั่วคราวที่ไดรับโดยทันทีครั้งแรกที่ทําการลอคอินเขาสูระบบงาน
8. ผูใชงานไมควรใชรหัสผานของตนรวมกับผูอื่น
9. ผูใชงานควรหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานเดียวกันสําหรับระบบงานตาง ๆ ที่ใชงาน

สวนที่ 4
การจัดทําระบบสํารองขอมูล
แนวปฏิบัติงานการสํารองขอมูลและระบบคอมพิวเตอร
1. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยางสม่ําเสมอ
2. จัดทําบันทึกการสํารองขอมูล ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ตองทําบันทึก รายละเอียดการสํารอง
ขอมูล ไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ชื่อผู สํารอง ชนิดของขอมูลที่บันทึก เปนตน
3. การรายงานขอผิดพลาด ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรตองทํารายงานขอผิดพลาดจากการสํารองขอมูล
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย
4. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร มอบ หมายหนาที่การสํารองขอมูล แกเจาห นาที่คนอื่นไวสํารองในกรณีท่ี
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและ/หรือผูดูแลระบบเครือขายไมสามารถปฏิบัติงานได

การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล
1. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและผูดูแลระบบเครือขายตองทําการสํารองขอมูลแตละรายการ ตาม
ความถี่ดังนี้
ลําดับ
1

รายการ
Web Servers

ขอมูลที่ตองสํารอง

ความถี่ในการสํารองขอมูล

คา configure กอนและหลังการ ขอมูลเผยแพรบนเว็บไซต
เปลี่ยนแปลง

และฐานขอมูล 1 ครั้งตอ
สัปดาห

2

ระบบ RMS

คา configure กอนและหลังการ ขอมูลและฐานขอมูล
เปลี่ยนแปลง

3

Server ระบบ RNET ทุกตัว

คา configure กอนและหลังการ ขอมูลและฐานขอมูล
เปลี่ยนแปลง

4

Server อื่น ๆ

1 ครั้งตอสัปดาห
1 ครั้งตอสัปดาห

คา configure กอนและหลังการ กอนและหลังการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง

แปลง1 ครั้งตอเดือน

การกูคืนระบบ
1. ในกรณีที่พบปญหาที่ อาจสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอร และ/หรือระบบเครือ ขายจน
เปนเหตุทาํ ให ตองดํา เนินการกู คืนระบบ ใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอร และ/หรือผูดูแลระบบเครือขาย
ดําเนินการแกไข รายงานผลการแกไขพรอม ทั้งบันทึกและให รายงานสรุปผล การปฏิบัติงาน
2. ใหใชขอมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ไดสํารองไว หรือตามความเหมาะสมเพื่อกูคืนระบบ
3. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายกระทบตอการให บริการ
หรือการใชงานของผูใชระบบ ใหแจงผูใช งานทราบทันที พรอมทั้งรายงาน ความคืบหนาการกู คืนระบบเปน
ระยะ จนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ

