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คํานาํ 
  ในยุคปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอร  เปนสิ่งสําคัญสําหรับหนวยงาน
ที่เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว  
การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตางๆ 
ของหนวยงานที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต  

การเขาสูระบบเครือขายดังกลาว แมจะมีประโยชนและอํานวยความสะดวก 
ก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือสราง
ความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน  เพราะการใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเปรียบเสมือนการเปดประตูเพื่อติดตอกับโลกภายนอกทําใหมีโอกาส           
ถูกบุกรุกไดมากขึ้น จากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรที่มีหลากหลายรูปแบบ เชน 
โปรแกรมประสงคราย หรือการโจมตีทางระบบเครือขายเพื่อกอกวนใหระบบใชการ
ไมได รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับทางราชการ สิ่งเหลานี้เปนการสรางความ
เสียหายตอระบบสารสนเทศเปนอยางมาก และทําใหสูญเสียชื่อเสียงของหนวยงาน   

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดทําคูมือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ สําหรับผูใชบริการข้ึนมา เพื่อเปนแนวทางในการ
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา             
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือใหกับผูใชบริการ และบุคคลใน  
วงงานวุฒิสภา ในการปองกันและการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หากมีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศฯ สามารถ             
ดูรายละเอียดและคําแนะนําตางๆไดที่ http://www.senate.go.th/security/    

 
             

สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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สารบัญ 
 

เรือ่ง               หนา 
คําศพัททีเ่กีย่วของ          ๑              
๑. แนวปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร                             ๕   
   และระบบเครือขาย 

๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร        ๗  
๓. แนวปฏิบัติการใชงานบัญชีผูใชบริการ (Account)           ๘ 
๔. แนวปฏิบัติการใชรหัสผาน (Password)                               ๘ 
   สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
๕. แนวปฏิบัติการปองกันจากโปรแกรมประสงคราย (Malware)   ๙ 
๖. แนวปฏิบัติการใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)      ๑๐  
๗. แนวปฏิบัติการใชงานและการควบคุมการใชงานจดหมาย            ๑๑ 
   อิเล็กทรอนกิส  (e-mail) 
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คําศพัททีเ่กีย่วของ 
 
 

 
 

 “เครื่องคอมพิวเตอร” หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอรแบบ  
ตั้งโตะและเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 
 “ระบบเครือขาย” หมายความวา ระบบที่สามารถใชในการ

ติดตอส่ือสารหรือการสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ของหนวยงานได เชน ระบบแลน (LAN) ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน 

 
“ผูใชบริการ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางตามสัญญาจางในสังกัดหนวยงาน และใหหมายความ
รวมถึง บุคคลในวงงานวุฒิสภา หรือผู ท่ีได รับอนุญาตใหใช เครื่ อง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายของหนวยงาน 

 
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง 

ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอื่นใด บรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบ
คอมพิ ว เตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึ งข อ มูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 “หนวยงาน” หมายความวา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
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 “จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)” หมายความวา 
ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดท้ังตัวอักษร 
ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท่ีผูสงสามารถสงขาวสาร
ไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได มาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลชนิดนี้
ไดแก SMTP, POP๓ และ IMAP เปนตน    

 
“ไบออส (BIOS)” หมายความวา ซอฟตแวรขนาดเล็กซึ่งเก็บ 

อยูในหนวยความจําบนเมนบอรดของเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาที่ควบคุม
ขั้นตอนการบูตและการทํางานของอุปกรณพื้นฐานตางๆ ท่ีติดตั้งอยูบน
เมนบอรด 

 

“การตั้งคาระบบ (Configuration)” หมายความวา คาที่ใช
กําหนดการทํางานของโปรแกรมหรือองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร 
ท้ังทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
“เลขที่อยูไอพี (IP Address)” หมายความวา ตัวเลขประจํา

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีตออยูในระบบเครือขาย ซึ่งเลขนี้ของแตละเครื่องจะตอง
ไมซ้ํากัน โดยประกอบดวยชุดของตัวเลข ๔ สวนหรือ ๖ สวน ท่ีค่ันดวย
เครื่องหมายจุด (.) 
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 “รหัสผาน (Password)” หมายความวา ตัวอักษรหรืออักขระ 
หรือตัวเลข ท่ีใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุม
การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

“บัญชีผูใชบริการ (Account)” หมายความวา รายชื่อผูมีสิทธิ์            
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และบริการในระบบเครือขายของหนวยงาน  

 
“ชื่อผูใช (Username)” หมายความวา ชุดของตัวอักษร            

หรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการลงบันทึกเขา (Login) เพื่อใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่มีการกําหนดสิทธิ์การใชงานไว 

 
“ลงบันทึกเขา (Login)” หมายความวา กระบวนการที่ผูใชบริการ

ตองทําใหเสร็จส้ินตามเงื่อนไขที่ตั้งไวเพื่อเขาใชงานระบบคอมพิวเตอร            
และระบบเครือขาย ซึ่งปกติแลวจะอยูในรูปแบบของการกรอกชื่อผูใช 
(Username) และรหัสผาน (Password) ใหถูกตอง 

 
“ลงบันทึกออก (Logout)” หมายความวา กระบวนการ      

ท่ีผูใชบริการทําเพื่อส้ินสุดการใชงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
 
 

 

 

“    

“โปรแกรมประสงคราย (Malware)” หมายความวา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดคําส่ังและ/หรือขอมูล
อิ เ ล็ กทรอนิกส ท่ี ได รับการออกแบบขึ ้น ม าที ่มี
วัตถุประสงคเพื่อกอกวนหรือสรางความเสียหายไม
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โดยตรงหรือโดยออมแกระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย เชน            
ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) หรือสปายแวร (Spyware) 
หรือหนอน (Worm) หรือมาโทรจัน (Trojan horse) หรือฟชชิง 
(Phishing) หรือจดหมายลูกโซ (Mass Mailing) เปนตน 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“สื่อบันทึกพกพา” หมายความวา สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชใน
การบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล ไดแก Flash Drive หรือ Handy 
Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk หรือ 
Floppy disk เปนตน 
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๑. แนวปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย  
 ๑.๑ ไมใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายโดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
            ๑.๑ .๑ นําขอมูลที่กระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี            
ของประชาชนแพรหลายเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

 ๑.๑.๒ นําขอมูลปลอมหรือขอมูลที่ทําใหผูอื่นไดรับความ 

เสียหายเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
     ๑.๑.๓ นําขอมูลที่ เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของ

ประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
 ๑.๑.๔  นําขอมูลลามกและขอมูลนั้นประชาชนทั่วไป 

สามารถเขาถึงไดเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
 ๑.๑.๕ นําขอมูลที่เปนภาพของผูอื่นและภาพนั้นเปนภาพ
เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอเติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 

เขาสูระบบคอมพิวเตอร 
๑.๑.๖ เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลโดยรูอยูแลววาเปน

ขอมูลตามขอ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๑.๑.๔, หรือ ๑.๑.๕  
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 ๑.๒ ไมกระทําการตางๆ ดังตอไปนี ้
           ๑.๒.๑ เขาถึงระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น 
            ๑ .๒ .๒ เปดเผยมาตรการปองกันการเข าถึ งระบบ
คอมพิวเตอร ของผูอื่น 

๑.๒.๓ ทําใหขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น เสียหายทําลาย 
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม เติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

 ๑.๒.๔ สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) โดยปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูล  

๑.๒.๕ สงขอมูลคอมพิวเตอรที่กอใหเกิดความเสียหาย 
ตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ  

 ๑ .๒ .๖ จําหนายหรือเผยแพรโปรแกรมที่จัดทําขึ้น 

โดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามขอ            
๑.๒.๑ ๑.๒.๒ ๑.๒.๓ ๑.๒.๔ หรือ ๑.๒.๕  
 

 
 

     ๑.๓.๒ ไมคัดลอกโปรแกรมตางๆ ท่ีหนวยงานได
ซื้อลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมายนําไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
สวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

๑.๓ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ผูใชบริการควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
    ๑.๓.๑ ใชงานเครื ่องคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
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๑ .๓ .๓ การตั้ งชื่ อเครื่ องคอมพิ วเตอร (Computer 
Name) ของหนวยงานจะตองกําหนดโดยเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 

๑.๓.๔ ไมทําการปรับแตงไบออส (BIOS) หรือการตั้งคา
ระบบ (Configuration) อื่นใดที่อาจสงผลกระทบตอระบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอร  

๑.๓.๕ ไมทําการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยูไอพี (IP Address) 
ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะภายในหนวยงาน 

๑.๓.๖ ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชในการ
ตรวจสอบขอมูลบนระบบเครือขาย  

 

 
 

๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอร   
 ๒.๑ กําหนดชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password)  
 ๒.๒ ไมใหผูอื่นใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 
ของตน 
 ๒.๓ ตั้งคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen saver)  
 ๒.๔ ทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเม่ือเลิกใชงาน
หรือไมอยูท่ีหนาจอเปนเวลานาน 
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๓. แนวปฏิบัติการใชงานบัญชีผูใชบริการ (Account)  
 ๓.๑ เจาของบัญชีผูใชบริการ (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบ
ในผลตาง ๆ อันจะเกิดขึ้นจากการใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของ
เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ยกเวนจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําของผูอื่น 
 ๓.๒ เก็บรักษาบัญชีผูใชบริการ (Account) ไวเปนความลับ
และหามเปดเผยตอผูอื่น  
 ๓ .๓ ล งบั น ทึ ก เ ข า (Login) โดยใช บัญชี ผู ใ ช บ ริ ก า ร 
(Account) ของตนเอง และทําการลงบันทึกออก (Logout) ทุกคร้ัง 
เม่ือส้ินสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว 
 
๔. แนวปฏิบัติการใชรหัสผาน (Password) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  
 ๔.๑ รหัสผาน (Password) ควรมีความยาวไมนอยกวา ๖ ตัวอักษร 
โดยอาจจะมีการผสมกันระหวางตัวเลข ตัวอักษรท่ีเปนตัวพิมพเล็กหรือตัวพิมพ
ใหญ ตัวอักขระพิเศษและสัญลักษณตางๆ  ดวย เชน aB3#@s, F$8sp1 เปนตน 
 ๔.๒ ไมกําหนดรหัสผาน (Password) จากชื่อ หรือชื่อสกุลของผูใชบริการ 
ชื่อบุคคลในครอบครัว บุคคลที่มีความสัมพันธกับตน หรือคําศัพทท่ีใชในพจนานุกรม 
หรือจากหมายเลขโทรศัพท เชน Bbw9271, aaaaaaa, 123456, cat123 เปนตน 
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 ๔.๓ ทําการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) เพื่อใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรของหนวยงานทุก ๓-๖ เดือน  
 ๔.๔ เก็บรักษารหัสผาน (Password) สําหรับการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่ไดมาไวเปนความลับเฉพาะบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
๕. แนวปฏบิตักิารปองกนัจากโปรแกรมประสงคราย (Malware)  
 ๕.๑ ไมทําการปดหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนระบบการปองกัน
โปรแกรมประสงคราย (Malware) ท่ีติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
หนวยงาน  
 ๕.๒ ควรทําการตรวจสอบสื่อบันทึกพกพากอนการใชงาน 
 ๕.๓ ตองทําการตรวจสอบโปรแกรมประสงคราย (Malware) 
กอนการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ (Information) ผาน
ทางระบบเครือขายทุกครั้ง 
 ๕.๔ ควรทําการตรวจสอบไฟลกอนทําการเปด โดยใชโปรแกรม
ปองกันโปรแกรมประสงคราย (Malware) ในการเปดไฟลท่ีสามารถ
ประมวลผลได (Executable file) เชน .exe  .com  .bat  .vbs  
.scr  .pif  .hta  .txt.exe  .doc.exe  .xls.exe  เปนตน 
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๖. แนวปฏิบัติการใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
 ๖.๑ ไมใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของหนวยงาน เพื่อ
หาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวนบุคคล และทําการเขาสูเว็บไซต            
ท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม เว็บไซตท่ีมีเนื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
หรือเว็บไซตท่ีเปนภัยตอสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน  
 ๖.๒ หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของ
หนวยงานที่ยังไมไดประกาศอยางเปนทางการผานระบบอินเทอรเน็ต 
(Internet) 
 ๖.๓ ระมัดระวังการดาวนโหลด โปรแกรมใชงานจากระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet) การดาวนโหลดการอัพเดท (Update) 
โปรแกรมตางๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์ 

 ๖.๔ ในการใชงานกระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลที ่สําคัญ           
และเปนความลับของหนวยงาน 
 ๖.๕ ในการใชงานกระดานสนทนา

อิเล็กทรอนิกส ไมเสนอความคิดเห็น หรือใชขอความที่ย่ัวยุ ใหราย ท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพันธ
กับบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ 
 ๖.๖ หลังจากใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว
ใหปดเว็บเบราเซอรเพื่อปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอื่นๆ 
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๗. แนวปฏบิตักิารใชงานและการควบคุมการใชงานจดหมาย 
อเิลก็ทรอนกิส (e-mail)  
  ๗.๑ ในการลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตองทําการกรอกขอมูลคําขอเขาใช 
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานโดยยื่นคําขอกับ
เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๗.๒ เม่ือไดรับรหัสผาน (Password) คร้ังแรกในการเขาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเมื่อมีการเขาสูระบบในครั้งแรกนั้น 
ควรเปลี่ยนรหัสผาน (Password) โดยทันที 
    ๗.๓ ไมควรบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวใน
ระบบคอมพิวเตอร 
       ๗.๔ ควรเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๓-๖ เดือน 
       ๗.๕  ไมควรใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ของ
ผูอื่นเพื่ออานหรือรับหรือสงขอความ ยกเวนแตจะได รับการยินยอม      
จากเจาของผูใชบริการและใหถือวาเจาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
เปนผูรับผิดชอบตอการใชงานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของตน 

๗.๖ หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
เสร็จส้ินควรลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง  
      ๗.๗ การสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูล
ลงในหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
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