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ส่วนที ่1 
ความหมายและคําจํากัดความ 

 

1.   “กกท.” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2.    หน่วยงาน หมายความว่า ฝ่าย/สํานัก/สายงาน/ศูนย์ ที่เป็นส่วนราชการตามโครงสร้างของการกีฬา 
   แห่งประเทศไทย 
3.    หน่วยงานภายนอก หมายความว่า องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการ 
   เข้าถึงและการใช้งานข้อมูลหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะได้รับสิทธิในการ 
   ใช้ระบบตามอํานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล 
4.    ผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) หมายความว่า คณะผู้บริหารการกีฬา 
    แห่งประเทศไทย 
5.    ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer:CIO) หมายความว่า 
   รองผู้ว่าการ ที่มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความ 
   รับผิดชอบในส่วนของการกําหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.   ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ผู้อํานวยการกองสารสนเทศ

หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ด้านไอที 

7.   ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ผู้มีอํานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร 
8.   ผู้ดูแลระบบ (System administrator) หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ 
   ทําหน้าที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการได้อย่างมี 
   เสถียรภาพ 
9.  ผู้พัฒนาระบบ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
10.  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคลากรทุกประเภทของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
11.  ผู้ใช้งาน (user) หมายความว่า บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
  ที่มีบัญชีรายช่ือที่ออกโดย ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา และ/หรือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ 
  สารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
12.  การรักษาความมั่นคงปลอดภยั หมายความว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ และการสื่อสาร 
13.  มาตรฐาน (Standard) หมายความว่า บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริง เพ่ือให้ได้ตาม 
  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
14.  วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายความว่า รายละเอียดที่บอกข้ันตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนํามาปฏิบัติ 
  เพ่ือให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 
15.  แนวปฏิบัติ (Guideline) หมายความว่า แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติแต่แนะนําให้ปฏิบัติตาม 
  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
16.  สิทธิของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ 
  ระบบสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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17.  เจ้าของข้อมูล หมายความว่า ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงาน  
  โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลน้ัน ๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่าน้ันเกิด 
  สูญหาย 
18.  สินทรัพย์ หมายความว่า ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ของหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ 
  เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่าย เลขที่อยู่ไอพี โดเมนเนม รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ หรือสิ่งใดก็ตามท่ีมี 
  คุณค่าต่อหน่วยงาน 
19.  ห้องควบคุมระบบ หมายความว่า ห้องที่ติดต้ังและจัดวางระบบเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อ และ 
  อุปกรณ์เครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
  และ/หรือ หน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ 
20.  ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ เช่ือมต่อระบบ 
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
21.   ระบบสารสนเทศ หมายความว่า ระบบงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่นําเอาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสร้างสารสนเทศในองค์กร 
  สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนให้การบริการการพัฒนาและ 
  ควบคุม การติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ 
  โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 
22.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) หมายความว่า ระบบที่เช่ือมต่อ 
  คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
23.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน 
  โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร 
  ภาพถ่ายภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับผ่านโพรโทคอล ต่างๆ เช่น 
  SMTP, POP3, IMAP ฯลฯ 
24.  สื่อบันทึกพกพา (portable media) หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บ 
  ข้อมูลเช่น CD , DVD , flash drive, external hard disk ฯลฯ 
25.  ชื่อผู้ใช้ (username) หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการเข้าใช้ 
  งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่กําหนดสิทธิการใช้งานไว้ 
26.  รหัสผ่าน (password) หมายความว่า ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ 
  ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคง 
  ปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
27.  การเข้ารหัสลับ (encryption) หมายความว่า การนําข้อมูลมาเข้ารหัสลับเพ่ือป้องกันการลักลอบเข้า 
  มาใช้ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสลับเพ่ือให้ข้อมูล 
  กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
28.  การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือการ 
  มอบอํานาจให้ผู้ ใช้งาน และหน่วยงานภายนอก เข้าถึงหรือใช้งานระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ 
  ประมวลผลสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกายภาพ 
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29.  ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายความว่า การรักษาไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) 
  ความครบถ้วนถูกต้อง (integrity) และความพร้อมใช้ (availability) ของสารสนเทศ และระบบ 
  เครือข่ายรวมทั้ง คุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด 
          (accountability) การห้ามปฏิเสธ ความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเช่ือถือ (reliability) 
30.   เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือ 
  เครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่งคงปลอดภัยหรือ 
  มาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเก่ียวข้องกับความม่ันคงปลอดภัย 
31.  สถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด หมายความว่า สถานการณ์ด้าน 
  ความมั่นคงปลอดภัยที่ ไม่ พึ งประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด  ซึ่ งอาจทําให้ ระบบของการกีฬา 
  แห่งประเทศไทย ถูกบุกรุกโจมตีและความม่ันคงปลอดภัยถูกคุกคาม 
32.  การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (authentication) หมายความว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการ 
  เข้าใช้ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการระบบ ทั่วไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์ 
  โดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
33.  MAC Address (media access control address) หมายความว่า หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึง 
  อุปกรณ์ที่ติดต่อกับระบบเครือข่าย หมายเลขน้ีจะมากับอีเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะมีหมายเลข 
  ที่ไม่ซ้ํากันตัวเลขจะอยู่ในรูปของ เลขฐาน ๑๖ จํานวน ๖ คู่ ตัวเลขเหล่าน้ีจะมีประโยชน์ไว้ใช้สําหรับ 
  การส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง 
34.  WEP (wired equivalent privacy) หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ 
  ข้อมูลในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใช้เข้ารหัสข้อมูล ดังน้ันทุกเครื่องในเครือข่ายที่รับส่ง 
  ข้อมูลถึงกันจึงต้องรู้ค่าชุดตัวเลขน้ี 
35.   WPA (Wi-Fi protected access) หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ 
  ข้อมูลในเครือข่ายไร้สายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีเดิมอย่าง WEP 
36.  VPN (virtual private network) หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนส่วนตัว โดยในการ 
  รับส่งข้อมูลจริงจะทําโดยการเข้ารหัสเฉพาะแล้วรับ - ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้บุคคลอ่ืนไม่  
  สามารถอ่านได้และมองไม่เห็นข้อมูลน้ันไปจนถึงปลายทาง 
37.  แผนผังระบบเครือข่าย (network diagram) หมายความว่า แผนผังซึ่งแสดงถึงการเช่ือมต่อของระบบ 
  เครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
38.  คณะกรรมการอํานวยการด้านดิจิทัล กกท. หมายความว่า คณะทํางานท่ี กกท. แต่งต้ังมาเพ่ือ 
  ดําเนินการด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ส่วนที ่2 
นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
หมวดที่ 1 นโยบายความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร (Security Policy) 
 
1.1 นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดทิศทางและสนับสนุนการดําเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยให้
สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องนโยบาย 
  1.1.1 เอกสารนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Information 
Security Policy Document) 
   1) คณะทํางานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องจัดทํานโยบายการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยนโยบายฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือการนําไปใช้ 
   2) คณะทํางานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องจัดให้เผยแพร่ เอกสาร นโยบาย
ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้งาน หน่วยงานภายนอก และผู้ที่เก่ียวข้องใน 
ขอบเขตรับทราบ 
  1.1.2 การทบทวนการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
   1) คณะทํางานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องดําเนินการตรวจสอบ ทบทวน และ 
ประเมินนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

หมวดที่ 2 โครงสร้างความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (organization of Information 
Security) 
 
๒.๑ โครงสร้างความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร (Internal organization) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือกําหนดกรอบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศภายในองค์กร 
นโยบาย 
  2.1.1 การกําหนดบทบาทและหน้าที่ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
security roles and responsibilities) 
   1) ผู้บริหารระดับสูงสุดต้องแต่งต้ังกลุ่มหรือคณะทํางานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  2.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of duties) 
   1) ผู้บริหารด้านไอทีต้องกําหนดตําแหน่งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกําหนด
ความรับผิดชอบให้เหมาะสม พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้คงไว้ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   2) ผู้บริหารด้านไอทีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ กํากับดูแล ติดตาม และทบทวน
ภาพรวมของนโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   3) ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   4) ผู้ใช้งาน และหน่วยงานภายนอกต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  2.1.3 การติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอํานาจ (Contact with authorities) 
   1) ต้องกําหนดรายช่ือ และข้อมูลสําหรับติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ศูนย์ประสานงาน การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) การไฟฟ้า เพ่ือใช้สําหรับติดต่อประสานงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 
  2.1.4 การติดต่อกับกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษเรื่องเดียวกัน (Contact with special interest 
groups) 
   1) ต้องกําหนดรายช่ือ และข้อมูลสําหรับติดต่อกลุ่มที่มีความสนใจเป็นพิเศษเรื่องเดียวกัน 
  2.1.5 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับการบริหารจัดการโครงการ (Information security in 
project management) 
   1) ต้องระบุความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับโครงการท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศ 
๒.๒ การควบคุมคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล (Mobile devices and 
teleworking) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสินทรัพย์สารสนเทศจากการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกหน่วยงานจากระยะไกล 

 



๗ 

นโยบาย 
  2.๒.1 การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile device policy) 
   1) ต้องกําหนดวิธีการป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์สารสนเทศท่ีอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้งานสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย 
  2.๒.2 การปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) 
   1) อนุญาตให้ปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงานโดยต้องใช้งานผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้ 
และต้องตรวจสอบตัวตนก่อนการใช้งาน โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์
หรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
   2) ต้องไม่นําข้อมูลลับขององค์กรไว้บนอุปกรณ์ส่วนตัว หรือหากมีความจําเป็นต้องใช้งาน เมื่อ
ใช้เสร็จแล้วควรลบทิ้งไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

หมวดที่ 3 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 
 
3.๑ การสรรหาบุคลากรก่อนการทํางาน (Prior to employment) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดสรรพนักงานที่ตรงกับความต้องการ และเพ่ือให้พนักงานเข้าใจในหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ 

นโยบาย 
  3.๑.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร (Screening) 
   1) ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน โดยต้องไม่มีประวัติการบุกรุก แก้ไข ทําลาย หรือ
โจรกรรมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานใดมาก่อน 
  3.๑.2 ข้อตกลงและเง่ือนไขการจ้างงาน (Terms and conditions of employment) 
   1) ต้องกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรสําหรับหน่วยงานภายนอกที่ว่าจ้างมาปฏิบัติงาน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   2) ต้องจัดให้ลงนามในสัญญาระหว่างพนักงานและหน่วยงานว่าจะไม่เปิดเผยความลับของ
หน่วยงาน (Non-Disclosure Agreement : NDA) โดยการลงนามน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการว่าจ้างพนักงาน 
น้ันๆ ทั้งน้ีต้องมีผลผูกพันทั้งในขณะที่ทํางานและผูกพันต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังจากที่สิ้นสุด
การว่าจ้างแล้ว 
   3) เพ่ือให้การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เจ้าหน้าที่
บุคคลที่ดูแลทรัพยากรบุคคลส่วนกลางของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องแจ้งให้ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ
กีฬา ทราบทันทีเมื่อมีเหตุดังน้ี 
    - การว่าจ้างงาน 
    - การเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างงาน 
    - การลาออกจากงาน หรือการสิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง หรือการ 
      ถึงแก่กรรม 
    - การโยกย้ายหน่วยงาน 
    - การพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ 

3.๒ ระหว่างการจ้างงาน (During employment) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานและผู้ที่ทําสัญญาจ้างตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความ 
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของตนเอง 

นโยบาย 
  3.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Management responsibilities) 
   1) ต้องให้ผู้ใช้งาน และหน่วยงานภายนอกท่ีว่าจ้างมาปฏิบัติงานรับทราบนโยบายที่เก่ียวข้อง
กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  3.2.2 การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information security awareness, education and training) 



๙ 

   1) เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
โดยควรเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศพนักงาน 

3.๓ การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนการจ้างงาน (Termination and change of employment) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิกับเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกท่ี 
ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

นโยบาย 
  3.3.1 การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการจ้างงาน (Termination or change 
ofemployment responsibilities) 
   1) หลังจากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจ้างงาน หรือสิ้นสุดโครงการ ต้องยกเลิกสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

หมวดที่ 4 การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) 
4.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ (Responsibility for Assets) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบุสินทรัพย์ขององค์กรและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันสินทรัพย์ 
อย่างเหมาะสม 

นโยบาย 
  4.๑.1 บัญชีสินทรัพย์ (Inventory of assets) 
   1) ต้องจัดทําและเก็บทะเบียนสินทรัพย์สารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการนําไปวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
   2) ต้องตรวจสอบสินทรัพย์ตามระยะเวลาที่ กําหนด เช่น ปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
  4.๑.2 ผู้ถือครองสินทรัพย์ (Ownership of assets) 
   1) สินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ต้องกําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
  4.๑.3 การใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสม (Acceptable use of assets) 
   1) การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์สารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดังน้ี 
    a. ข้อกําหนดการใช้งานเครือข่าย 
    b. ข้อกําหนดการใช้ไอพีแอดเดรสและช่ือโดเมนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    c. ข้อกําหนดการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  4.๑.4 การคืนสินทรัพย์ (Return of assets) 
   1) พนักงานที่สิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดโครงการต้องคืนสินทรัพย์สารสนเทศที่รับผิดชอบ
ทั้งหมดรวมทั้งกุญแจ บัตรประจําตัวพนักงาน บัตรผ่านเข้าออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คู่มือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4.๒ การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information classification) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สินทรัพย์สารสนเทศได้รับระดับการป้องกันที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับความสําคัญของ 
สารสนเทศน้ันที่มีต่อองค์กร 

นโยบาย 
  4.2.1 ช้ันความลับของสารสนเทศ (Classification of information) 
   1) ต้องทําการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ กําหนดระดับความสําคัญ และกําหนดช้ันความลับ เพ่ือ
ป้องกันสารสนเทศให้มีความปลอดภัย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
พ.ศ.2544 
   2) สินทรัพย์สารสนเทศ ซึ่งทําซ้ํามาจากต้นฉบับซึ่งมีการกําหนดช้ันความลับไว้ ให้ถือว่ามีช้ัน
ความลับเดียวกับต้นฉบับ 
  4.2.2 การบ่งช้ีสารสนเทศ (Labeling of information) 
   1) ต้องจัดให้มีวิธีการจัดทํา และจัดการป้ายช่ือสินทรัพย์ 
  4.2.3 การจัดการสินทรัพย์ (Handling of assets) 
   1) ข้อมูลลับต้องไม่ถูกเปิดเผยกับผู้อ่ืน เว้นแต่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
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   2) ข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่การเปิดเผยนั้น
ครอบคลุมโดยข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล 
   3) หากส่งผ่านข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับผ่านเครือข่ายต้องป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
การปกป้องด้วยรหัสผ่าน หรือ การเข้ารหัสข้อมูล 
   4) ข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรทั้งหมด ทั้งที่เก็บรักษาอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ดูแลโดยผู้ใช้งาน ต้องได้รับการสํารองข้อมูลอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือประโยชน์ในการกู้คืนข้อมูลเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การติดไวรัส ฮาร์ดดิสก์เสีย 
เป็นต้น 

4.๓ การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handling) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การขนย้ายการลบ หรือการทําลาย 
สารสนเทศที่จัดเก็บอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูล 
นโยบาย 
  4.3.1 การบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ (Management of removable media) 
   1) สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ (เช่น PDA, Thumb- Drive, CD –
Rom เป็นต้น) ที่มีข้อมูลลับขององค์กรบันทึกอยู่ ต้องได้รับการดูแลรักษาและใช้งานอย่างระมัดระวัง 
  4.3.2 การทําลายสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of media) 
   1) ข้อมูลลับขององค์กรที่สําเนามาเก็บอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูล หากไม่ใช้งานแล้วต้องทําลายให้
สิ้นซากตามแนวปฏิบัติการทําลายข้อมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกข้อมูล 
  4.3.3 การขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูล (Physical media transfer) 
   1) หากต้องขนย้ายสื่อบันทึกข้อมูลจะต้องป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การ 
ล็อกกุญแจ การปิดผนึก การเข้ารหัส เป็นต้น 
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หมวดที่ 5 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
5.๑ ความต้องการทางธุรกิจสําหรับการควบคุมการเข้าถึง (Business requirements of access 
control) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต 

นโยบาย 
  5.๑.1 นโยบายควบคุมการเข้าถึง ( Access control policy) 
   1) กําหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงเป็นการกําหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ รวมถึง
บุคคลภายนอกเพ่ือควบคุมให้เข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการควบคุมการเข้าถึง ตามแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปน้ี 
  1) แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 
   2) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย 
  3) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
  4) แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
  5) แนวปฏิบั ติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิ เค ช่ันและ 
      สารสนเทศ 
  5.๑.2 การเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย (Access to networks and network services) 
   1) กําหนดการป้องกันทางเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติการควบคุมการ
เข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่ายและแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

5.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ 

นโยบาย 
  5.2.1 การลงทะเบียนและการถอดถอนสิทธิผู้ใช้งาน (User registration and de-registration) 
   1) การลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ต้องกําหนดให้มีระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ผู้ใช้งานสิ้นสุดสถานภาพต้องยกเลิก 
ออกจากระบบทันทีตาม แนวปฏิบัติการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
  5.2.2 การจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access Provisioning) 
   1) ผู้ดูแลระบบต้องมีกระบวนการกําหนดสิทธิให้ครอบคลุมผู้ใช้งานให้ครบทุกประเภทและ
ทุกบริการ 
  5.2.3 การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงตามระดับสิทธิ (Management of privileged access 
right) 
   1) ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบสารสนเทศแต่ละระบบ รวมทั้ง
กําหนดสิทธิแยกตามหน้าที่รับผิดชอบด้วย โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดการ การเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
  5.2.4 การบริหารจัดการข้อมูลความลับสําหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน (Management of 
privileged access right) 
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   1) การส่งมอบข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนซ่ึงเป็นข้อมูลลับ ดังน้ันต้องมีกระบวนการป้องกันและ
การปกปิด โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
  5.2.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access rights) 
   1) ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
  5.2.6 การถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง (Removal or adjustment of access rights) 
   1) เมื่อเจ้าหน้าที่ลาออก เปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือหรือสัญญา ผู้ดูแลระบบต้องทําการถอด
ถอนหรือปรับปรุงสิทธิให้ถูกต้อง 

5.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน 

นโยบาย 
  5.3.1 การใช้ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนซึ่งเป็นข้อมูลลับ (Use of secret authentication 
information) 
   1) ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศองค์กร การกําหนด การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน และการจัดการควบคุมการใช้รหัสผ่านตามแนวปฏิบัติการใช้งาน
สารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย หัวข้อ การใช้งานรหัสผ่าน 
   2) รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลลับ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกคนท่ีต้องเก็บรักษารหัสผ่านอย่าง
มั่นคง ปลอดภัย 
   3) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ที่กระทําผ่านบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตน
ทั้งหมด 
   4) รหัสผ่านต้องได้รับการเปลี่ยนเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก และเปลี่ยนอย่างสม่ําเสมอตาม 
ช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

5.๔ การควบคุมการเข้าถึงระบบ (System and application access control) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศและข้อมูลบนระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโยบาย 
  5.4.1 การจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information access restriction) 
   1) ต้องควบคุมการใช้งานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ได้แก่ กําหนดสิทธิในการใช้งาน 
ได้แก่ เขียน อ่าน ลบ ได้ เป็นต้น กําหนดกลุ่มของผู้ใช้งาน ที่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบว่า สารสนเทศที่
อนุญาตให้ใช้งานน้ันมี เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งาน โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
   2) บัญชีผู้ ใช้งานที่มีสิท ธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศในระดับพิเศษ  เช่น Root หรือ 
Administrator ต้องได้รับการพิจารณามอบหมายให้แก่ผู้ใช้งานตามความจําเป็น และกําหนดระยะเวลาในการ 
เข้าถึงอย่างเหมาะสมกับการทํางานเท่าน้ัน 
   3) บุคคลภายนอก ต้องแสดงความยินยอมปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้
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เข้าถึงระบบสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามแนวปฏิบัติการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ 
  5.4.2 ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการล็อกอินเข้าระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure log-on 
procedures) 
   1) การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องผ่านการล็อกอินเข้าระบบท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยตาม 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
  5.4.3 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of privileged utility programs) 
   1) ต้องกําหนดให้ควบคุมการใช้โปรแกรมยูทิลิต้ีสําหรับระบบ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ 
  - ก่อนใช้ต้องทําการพิสูจน์ตัวตนก่อน 
  - ให้ทําการแยกโปรแกรมยูทิลิต้ีออกจากโปรแกรมระบบงาน 
  - จํากัดการใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่าน้ัน 
  - ให้บันทึกรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ี 
  5.4.4 การควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรม (Access control to program source code) 
   1) อนุญาตเฉพาะผู้รับผิดชอบสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรม 
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หมวดที่ 6 การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 
6.๑ มาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic controls) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ใช้การเข้ารหัสข้อมูลอย่างเหมาะสมและได้ผล ป้องกันความลับ การปลอมแปลง หรือ
ความถูกต้องของสารสนเทศ 

นโยบาย 
  6.๑.1 นโยบายการใช้มาตรการเข้ารหัสข้อมูล (Policy on the use of cryptographic controls) 
   1) ต้องควบคุมรหัสข้อมูลตามข้อตกลง และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  6.๑.2 การบริหารจัดการกุญแจ (Key management) 
   1) ต้องจัดทําแนวปฏิบัติการใช้งานกุญแจ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลงข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

หมวดที่ 7 ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and 
environmental Security) 
 
7.๑ พื้นที่ที่ต้องการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Secure areas) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหาย และการแทรกแซงการ 
ทํางาน ที่มีต่อสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศขององค์กร 

นโยบาย 
  7.๑.1 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ (Physical security perimeter) 
   1) ต้องแบ่งพ้ืนที่อย่างชัดเจน และกําหนดระดับการควบคุมเพ่ือป้องกันการเข้าถึงสินทรัพย์
สารสนเทศที่มีความสําคัญ 
   2) ต้องจัดทําแผนผังแสดงตําแหน่งและพ้ืนที่แต่ละชนิดและประกาศให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
   3) ต้องดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางกายภาพห้องควบคุมระบบ 
  7.๑.2 การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical entry controls) 
   1) ต้องควบคุมให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าออกในพ้ืนที่ 
   2) ต้องกําหนดสิทธิ และช่วงเวลาในการผ่านเข้าออกพ้ืนที่ 
   3) ต้องบันทึกการผ่านเข้าออกในพ้ืนที่ที่สําคัญ 
   4) ต้องไม่เปิดประตูสํานักงานทิ้งไว้ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนติดตามเข้าภายในพ้ืนที่สํานักงาน
โดยเด็ดขาด เว้นแต่บุคคลอ่ืนน้ันสามารถแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรผู้มาติดต่อได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการ
เข้าถึงพ้ืนที่สํานักงาน และพ้ืนที่ควบคุมความม่ันคงปลอดภัยโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
  7.๑.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสํานักงาน ห้องทํางาน และอุปกรณ์ (Securing office, 
room and facilities) 
   1) ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยอ่ืนๆ ให้กับสํานักงาน ห้องทํางาน
และเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีความสําคัญสูงต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีการผ่านเข้า
ออกของบุคคลเป็นจํานวนมาก 
   2) เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของพ้ืนที่ทํางานของตนเป็นประจําทุกวัน
หลังเลิกงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าตู้เซฟ ตู้เอกสาร ลิ้นชัก และอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการปิดล็อค อย่างเหมาะสม และ 
กุญแจถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย 
   3) ข้อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลลับต้องไม่ถูกทิ้งไว้โดยลําพังบนโต๊ะ
ทํางาน ในห้องประชุม หรือในตู้ที่ไม่ได้ล็อคกุญแจโดยเด็ดขาด 
   4) ข้อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลลับต้องไม่ถูกทิ้งลงในถังขยะโดยไม่ได้รับ
การทําลายอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการทําลายข้อมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกข้อมูล 
   5) เจ้าหน้าที่ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดทําการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูล
ออกจากพ้ืนที่ทํางานของตนโดยเด็ดขาด เว้นแต่ บุคคลผู้น้ันเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการและ
เป็นการดําเนินการที่มีคําสั่งอย่างถูกต้องของหน่วยงานเท่าน้ัน 



๑๗ 

  7.๑.4 การป้องกันต่อภัยคุกคามจากภายนอกและสภาพแวดล้อม (Protecting against external 
end environmental threats) 
   1) ต้องมีวิธีป้องกันจากการทําลายของธรรมชาติหรือคนที่อาจจะเกิดขึ้น 
  7.๑.5 การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ต้องการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Working in secure areas) 
   1) หากพบสิ่งผิดปกติ หรือการละเมิดความม่ันคงปลอดภัย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   2) ในบริเวณที่ต้องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยต้องติดประกาศแจ้งเตือน เช่น ”ห้ามเข้า
ก่อนได้รับอนุญาต” 
  7.๑.6 พ้ืนที่สําหรับรับส่งของสิ่งของ (Delivery and loading areas) 
   1) ต้องแยกจุดที่รับส่งสิ่งของ ออกจากพ้ืนที่ที่มี อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และ
ดําเนินการแกะหีบห่อหรือตรวจสอบให้เสร็จสิ้น ก่อนนําเข้าสู่พ้ืนที่ที่ต้องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

7.๒ อุปกรณ์ (Equipment) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเสียหาย การขโมย หรือการเป็นอันตรายต่อสินทรัพย์และป้องกัน
การหยุดชะงักต่อการดําเนินงานขององค์กร 

นโยบาย 
  7.2.1 การจัดต้ังและป้องกันอุปกรณ์ (Equipment siting and protection) 
   1) การจัดต้ัง หรือการจัดวางอุปกรณ์สินทรัพย์สารสนเทศ อุปกรณ์ใดที่มีความสําคัญสูงต้อง
จัดวางในที่ที่เข้าถึงได้ยาก 
  7.2.2 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน (Supporting utilities) 
   1) อุปกรณ์ที่มีความสําคัญสูงควรติดต้ังระบบป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ เช่น ระบบ
สํารองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
  7.2.3 ความมั่นคงปลอดภัยของการเดินสายสัญญาณและสายสื่อสาร (Cabling security) 
   1) การเดินสายสัญญาณต้องแยกท่อเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวน 
   2) ต้องมีการทําป้ายสายสัญญาณชัดเจน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุง 
ป้ายสายสัญญาณให้ถูกต้อง 
  7.2.4 การบํารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) 
   1) ต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
มากกว่าตามระดับความสําคัญ 
  7.2.5 การนําสินทรัพย์ขององค์กรออกนอกสํานักงาน (Removal of assets) 
   1) ห้ามนําสินทรัพย์สารสนเทศออกนอกพ้ืนที่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ และต้องมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบและติดตาม 
  7.2.6 ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ภายนอกสํานักงาน (Security of 
equipment and assets off- premises) 
   1) สินทรัพย์ที่ ใช้งานอยู่ภายนอกสํานักงานต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตาม 
ความเสี่ยง 
  7.2.7 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการกําจัดหรือทําลายอุปกรณ์ หรือการนําอุปกรณ์ไปใช้งาน 
อย่างอ่ืน (Secure disposal or re-use of equipment) 



๑๘ 

   1) ข้อมูลที่เก็บอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูล หากไม่มีการใช้งานแล้วต้องทําลายให้สิ้นซาก โดยให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการทําลายข้อมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกข้อมูล 
  7.2.8 อุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล (Unattended user equipment) 
   1) ต้องป้องกันให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์สินทรัพย์สารสนเทศที่ไม่มีผู้ดูแล 
  7.2.9 การควบคุมการไม่ทิ้งสินทรัพย์สารสนเทศที่สําคัญไว้ในที่ไม่ปลอดภัย (Clear desk and clear 
screen policy) 
   1) เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมเอกสาร ข้อมูล หรือสื่อต่างๆ ที่มีข้อมูลสําคัญจัดเก็บ หรือบันทึกอยู่ 
ไม่ให้วางทิ้งไว้บนโต๊ะทํางานหรือในสถานท่ีไม่ปลอดภัยในขณะไม่ได้นํามาใช้งาน ตลอดจนการควบคุมหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ (Desktop) ไม่ให้มีข้อมูลสําคัญปรากฏในขณะไม่ได้ใช้งาน โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้งาน
สารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

หมวดที่ 8 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน (Operations Security) 
8.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Operational Procedures and  
Responsibilities) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัย 

นโยบาย 
  8.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented operating procedures) 
   1) ต้องจัดทําคู่มือหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่เก่ียวกับสารสนเทศที่สําคัญของหน่วยงาน เพ่ือ
ป้องกันการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่ผิดพลาด 
  8.1.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
   1) กําหนดให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ เช่น ต้องมีการขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อนดําเนินการ 
   2) ต้องมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศก่อนการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ 
  8.1.3 การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ (Capacity management) 
   1) ควรติดต้ังระบบเพ่ือตรวจสอบติดตามทรัพยากรของระบบ เช่น CPU Memory Harddisk 
ว่าเพียงพอหรือไม่ และนําข้อมูลการตรวจสอบติดตามมาวางแผนการเพ่ิมหรือลดทรัพยากรในอนาคต 
  8.1.4 การแยกสภาพแวดล้อมสําหรับการพัฒนา การทดสอบ และการให้บริการออกจากกัน 
(Separation of development, testing and operational environments) 
   1) ในระบบที่มีความสําคัญสูงควรแยกระบบการพัฒนา ออกจากระบบการให้บริการจริง เพ่ือ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

8.๒ การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Protection from Malware) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศได้รับการป้องกันจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 

นโยบาย 
  8.2.1 มาตรการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Controls against malware) 
   1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาก่อนเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web browser) ต้องติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและ
เว็บเบราเซอร์ 
   2) ผู้ใช้ต้องปรับปรุง Patch และ HotFix อย่างสม่ําเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลด Patch 
และ HotFix ต่างๆ จากเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหาช่องโหว่ เป็นต้น 
   3) ในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องทดสอบไวรัส (Virus 
Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งข้อมูลทุกคร้ัง 
 
8.๓ การสํารองข้อมูล (Backup) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล และให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 



๒๐ 

นโยบาย 
  8.3.1 นโยบายการสํารองและกู้คืนข้อมูล (Information backup and recovery policy) 
   1) หน่วยงานท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการให้ดําเนินการสํารองข้อมูล ตามแนว
ปฏิบัติการสํารองและการกู้คืนข้อมูล 
   2) ต้องสํารวจข้อมูล และจัดระดับความสําคัญ กําหนดข้อมูลที่ต้องการสํารอง และความถ่ีใน
การสํารองข้อมูล 
   3) ข้อมูลที่มีความสําคัญสูงต้องจัดให้มีความถี่การสํารองมาก และควรจัดให้มีการสํารอง
ข้อมูลภายนอกสํานักงาน 
   4) ต้องมีการควมคุมการเข้าถึงทางกายภาพ ( Physical Access Control) ของสถานที่ที่เก็บ
ข้อมูลสํารอง สื่อเก็บข้อมูลต้องได้รับการป้องกันสอดคล้องกับระดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
   5) ต้องทดสอบข้อมูลที่สํารองอย่างสมํ่าเสมอ 
   6) ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   7) หากต้องมีการกู้คืนข้อมูลให้ดําเนินการกู้คืนข้อมูลตาม ตามแนวปฏิบัติการสํารองและการ
กู้คืนข้อมูล 
 
8.๔ การบันทึกข้อมูลล็อกและการเฝ้าระวัง (Logging and Monitoring) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการบันทึกเหตุการณ์และจัดทําหลักฐาน 

นโยบาย 
  8.4.1 การบันทึกข้อมูลล็อกแสดงเหตุการณ์ (Event logging) 
   1) ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ต้องจัดเก็บข้อมูลบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งาน เพ่ือใช้
ติดตามกรณีเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย 
  8.4.2 การป้องกันข้อมูลล็อก ( Protection of log information) 
   1) อุปกรณ์บันทึกล็อกและข้อมูลการล็อกสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
  8.4.3 ข้อมูลล็อกกิจกรรมของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ (Administrator and 
operator logs) 
   1) ต้องมีการบันทึกกิจกรรมการดําเนินงานของผู้ดูแลระบบ และมีการทบทวนอยู่เสมอ 
  8.4.4 การต้ังนาฬิกาให้ถูกต้อง (Clock Synchronization) 
   1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกเครื่องต้องต้ังเวลาให้ตรงกันโดยเทียบเวลาจากเซิร์ฟเวอร์
ประสานจังหวะเวลาที่ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา มีไว้ให้บริการ 
 
8.๕ การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ (Control of operational software) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบให้บริการมีการทํางานที่ถูกต้อง 

นโยบาย 
  8.5.1 การติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ (Installation of software on operational 
systems) 
   1) ต้องติดต้ังเฉพาะที่ซอฟต์แวร์ที่จําเป็นในการให้บริการ 



๒๑ 

8.๖ การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางเทคนิค 

นโยบาย 
  8.6.1 การจํากัดการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบให้บริการ (Restrictions on software installation) 
   1) ระบบที่ให้บริการต้องทําการ Patch ซอฟต์แวร์อย่างสมํ่าเสมอ 
   2) ต้องทําการลบ User ที่ไม่จําเป็นออกจากระบบ เช่น Test 
   3) ต้องปิด Service ที่ไม่ได้ใช้งาน 
   4) ซอฟต์แวร์ใดไม่ได้ใช้งานต้องลบออก 
  8.6.2 การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (Management of technical vulnerabilities) 
   1) ต้องติดตามข้อมูลทางด้านเทคนิคของช่องโหว่อย่างสมํ่าเสมอ 
 
8.๗ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมินระบบ (Information Systems Audit Considerations) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดผลกระทบของกิจกรรมการตรวจประเมินบนระบบที่ให้บริการสารสนเทศ 

นโยบาย 

  8.7.1 มาตรการการตรวจประเมินระบบ ( Information systems audit controls) 
   1) ต้องวางแผนการตรวจสอบระบบ โดยการตรวจสอบที่จะดําเนินการจะต้องมีผลกระทบต่อ
ระบบและกระบวนการดําเนินงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

หมวดที่ 9 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูล (Communications security) 
 
9.๑ การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันสารสนเทศในเครือข่าย และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 

นโยบาย 
  9.1.1 มาตรการเครือข่าย (Network controls) 
   1) กําหนดนโยบายการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และบริการเครือข่ายให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและบริการเครือข่าย และ แนวปฏิบัติการ 
ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
  9.1.2 ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับบริการเครือข่าย (Security of network services) 
   1) ผู้บริหารต้องมีการกําหนดระดับความต้องการสําหรับบริการเครือข่าย 
  9.1.3 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in networks) 
   1) ผู้ดูแลระบบต้องจัดแบ่งเครือข่ายระหว่างการใช้งานภายในและผู้ใช้ภายนอกท่ีติดต่อกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากบริการเครือข่าย ระบบสารสนเทศ กลุ่มของผู้ใช้งานของทั้งสองฝ่าย 
 
9.๒ การถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่มีการถ่ายโอนภายในองค์กรและถ่ายโอน 
กับหน่วยงานภายนอก 

นโยบาย 

  9.2.1 นโยบายและข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer policies 
and procedures) 
   1) การใช้บริการสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการควบคุม
หน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
  9.2.2 ข้อตกลงสําหรับการถ่ายโอนสารสนเทศ (Agreements on information transfer) 
   1) การทําข้อตกลงต้องคํานึงถึงความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบต้องควบคุม
การปฏิบัติงานน้ัน ๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
ถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) 
  9.2.3 ข้อตกลงการรักษาความลับหรือการไม่เปิดเผยความลับ (Confidentiality or non-disclosure 
agreements) 
   1) ต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก ว่าจะไม่
เปิดเผยความลับของหน่วยงาน (Non-Disclosure Agreement : NDA) 
 
 
 
 



๒๓ 

หมวดที่ 10 การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ (System acquisition,  
development and maintenance) 
 
10.๑ ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ (Security requirements of information 
systems) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสําคัญหน่ึงของระบบตลอดวงจรชีวิตของ 
การพัฒนาระบบ ซึ่งรวมถึงความต้องการด้านระบบที่มีการให้บริการผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วย 

นโยบาย 
  10.1.1 การวิเคราะห์และกําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
security requirements analysis and specification) 
   1) ต้องกําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยก่อนจะพัฒนาขึ้นมาใช้งานหรือซื้อมา
ใช้งาน 
  10.1.2 ความมั่นคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสาธารณะ (Securing application 
services on public networks) 
   1) สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับบริการสารสนเทศซึ่งมีการส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะต้องได้รับ
การป้องกันจากการฉ้อโกง การโต้เถียง และการเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  10.1.3 ก าร ป้ อ ง กั น ธุ รก ร รม ข อ งบ ริ ก า รส ารส น เท ศ  (Protecting application services 
transactions) 
   1) สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมของบริการสารสนเทศ ต้องได้รับการป้องกันจากการ
รับส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลผิดเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การส่งข้อความซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
10.๒ ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับกระบวนการพัฒนาและสนับสนุน (Security indevelopment and 
support processes) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมีการออกแบบและดําเนินการตลอดวงจรชีวิตของการ
พัฒนาระบบ 

นโยบาย 
  10.2.1 นโยบายการพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure development policy) 
   1) ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์
สําหรับระบบสารสนเทศท่ีใช้งานจริง เช่น ต้องมีการอนุมัติโดยผู้มีอํานาจ 
  10.2.2 ขั้นตอนปฏิ บั ติสํ าหรับควบคุมการเปลี่ ยนแปลงระบบ  ( System change control 
procedures) 
   1) ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศต้องจัดทําแนวปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ
สารสนเทศ 



๒๔ 

  10.2.3 การทบทวนทางเทคนิคต่อระบบหลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  
(Technical review of applications after operating platform changes) 
   1) เมื่อระบบปฏิบัติการมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆ ผู้ พัฒนาระบบ
สารสนเทศจะต้องตรวจสอบและทดสอบว่าไม่มีผลกระทบต่อการทํางานและความมั่นคงปลอดภัย 
  10.2.4 การจํากัดการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Restrictions on changes to software 
packages) 
   1) เมื่อมีการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จําเป็น และ
การเปล่ียนแปลงทั้งหมดจะต้องถูกทดสอบและจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือให้สามารถนํามาใช้งานได้เมื่อมีการ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคต 
  10.2.5 หลักการวิศวะกรรมระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย (Secure system engineering 
principles) 
   1) ควรนําหลักการวิศวกรรมระบบมาประยุกต์ใช้กับงานการพัฒนาระบบ เช่น 
  (๑) ควรนําระบบงานที่สําคัญไปอยู่หลัง Firewall 
  (๒) ปิดช่องโหว่ของระบบให้เหลือน้อยที่สุด 
   (๓) การออกแบบด้านความปลอดภัยต้องให้ง่ายสําหรับการทําความเข้าใจ 
  10.2.6 สภ าพ แ วด ล้ อ ม ข อ งก ารพั ฒ น าระบ บ ที่ มี ค ว าม มั่ น ค ง  (Secure development 
environment) 
   1) หากมีความจําเป็นต้องให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบภายในหน่วยงาน ต้อง
กําหนดสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น ตัดการเช่ือมต่อเครือข่ายออกสู่ภายนอกเพ่ือป้องกันการนํา
ข้อมูลลับออกสู่ภายนอก 
   2) มีการแบ่งสิทธิตามหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจน เช่น ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลฐานข้อมูล 
   3) ต้องตรวจสอบประวัติของหน่วยงานภายนอกที่มารับจ้าง 
   4) หน่วยงานภายนอกต้องปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของหน่วยงาน 
  10.2.7 การจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาระบบ (Outsourced development) 
   1) ต้องมีการประชุมติดตาม และบันทึกการประชุมกิจกรรมการพัฒนาระบบอย่างสมํ่าเสมอ 
   2) หากพบการละเมิดความม่ันคงปลอดภัยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  10.2.8 การทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System security testing) 
   1) การทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยต้องทําการทดสอบการใช้งานในช่วงของการพัฒนา 
หากไม่ผ่านการทดสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบ 
  10.2.9 การทดสอบเพ่ือรับรองระบบ (System acceptance testing) 
   1) การทํางานของฟังก์ชันทุกฟังก์ชันการทํางาน ต้องทํางานถูกต้อง และสามารถทํางานได้ 
 
10.๓ ข้อมูลสําหรับการทดสอบ (Test data) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันข้อมูลที่นํามาใช้ในการทดสอบ 

นโยบาย 
  10.3.1 การป้องกันข้อมูลสําหรับการทดสอบ 



๒๕ 

   1) ข้อมูลจริงที่จะนําไปใช้ในการทดสอบระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบในการ
รักษาข้อมูลและเจ้าของข้อมูลน้ันๆ ก่อน เมื่อใช้งานเสร็จจะต้องทําการลบข้อมูลจริงออกจากระบบทดสอบ 
ทันที และทําการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ได้นําข้อมูลจริงไปใช้ในการทดสอบอะไรบ้าง รวมถึงวันเวลา และ
หน่วยงานที่ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

หมวด 11 ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Supplier relationships) 
 
11.๑ ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกับความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Information security 
in supplier relationship) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการป้องกันสินทรัพย์ขององค์กรที่มีการเข้าถึงโดยผู้ให้บริการภายนอก 

นโยบาย 
  11.1.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับผู้ ให้บริการภายนอก 
(Information security policy for supplier relationships) 
   1) ต้องจัดทําข้อกําหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์กร เมื่อมี
ความจําเป็นต้องให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศหรือสินทรัพย์สารสนเทศขององค์กร 
  11.1.2 การระบุความมั่นคงปลอดภัยในข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก (Addressing 
security within supplier agreements) 
   1) ต้องระบุและบังคับใช้ข้อกําหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศของ
องค์กร เมื่อมีความจําเป็นต้องให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสารสนเทศหรือสินทรัพย์สารสนเทศขององค์กร ก่อนที่ จะ
อนุญาตให้สามารถเข้าถึงได้ 
  11.1.3 ห่วงโซ่การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยผู้ ให้บริการภายนอก 
(Information and communication technology supply chain) 
   1) ข้อกําหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์กร ต้องสื่อสารถึงห่วง
โซ่ผู้ให้บริการภายนอกท้ังหมดที่เข้าถึงสารสนเทศหรือสินทรัพย์สารสนเทศขององค์กร 
 
11.๒ การบริหารจัดการการให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก (Supplier service delivery 
management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการรักษาไว้ซึ่งระดับความม่ันคงปลอดภัยและระดับการให้บริการตามที่ตกลงกันไว้ใน 
ข้อตกลงการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 

นโยบาย 
  11.2.1 การติดตามและทบทวนบริการของผู้ให้บริการภายนอก (Monitoring and review of 
supplier services) 
   1) ในข้อตกลงการให้บริการ ต้องกําหนดให้มีการติดตาม ทบทวน และตรวจประเมินการ
ให้บริการ ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ 
  11.2.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงบริการของผู้ให้บริการภายนอก (Managing changes to 
supplier services) 
   1) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการสําหรับระบบที่สําคัญ จะต้องจัดทําการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 
 
 



๒๗ 

หมวด 12 การบริหารจัดการเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Incident Management) 
 
12.๑ การบริหารจัดการเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident 
Management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีวิธีการที่สอดคล้องกันและได้ผลสําหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแจ้งสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและจุดอ่อนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศให้ได้รับทราบ 

นโยบาย 
  12.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติ (Responsibilities and procedures) 
   1) ต้องกําหนดหน้าที่รับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือรับมือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน และมีความเป็นระบบระเบียบที่ดี โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการดําเนินการ
ตอบสนองเหตุการณ์มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  12.1.2 การรายงานสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information 
security events) 
   1) ต้องกําหนดช่องทางการติดต่อเพ่ือรายงานสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยอย่างชัดเจน 
  12.1.3 การรายงานจุดอ่อนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Reporting information security 
weaknesses) 
   1) หากผู้ใช้งานตรวจพบเหตุอันอาจส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศต้อง
รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้รับผิดชอบ 
  12.1.4 การประเมินและตัดสินใจต่อสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Assessment of 
and decision on information security events) 
   1) ก่อนการรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต้องตรวจสอบให้ชัดเจน 
  12.1.5 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Response to information 
security incidents) 
   1) กําหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามระดับความ
รุนแรงของเหตุการณ์ หากส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ใช้งานเป็นจํานวนมาก ต้องประกาศให้ทราบโดยรวดเร็ว 
  12.1.6 การเรียนรู้จากเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Learning from information 
security incidents) 
   1) ต้องมีการบันทึกเหตุการณ์ละเมิดความม่ันคงปลอดภัย โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาถึง
ประเภทของเหตุการณ์ ปริมาณที่เกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหาย เพ่ือจะได้เรียนรู้และเตรียมการ 
ป้องกัน 
  12.1.7 การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collection of evidence) 
   1) ต้องรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานตามกฎหรือหลักเกณฑ์สําหรับอ้างอิงในกระบวนการ 
ทางศาล 
 



๒๘ 

หมวด 13 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยเพื่อสร้างความต่อเนื่องขององค์กร 
(Information security aspects of business continuity management) 
 
13.๑ การบริหารจัดการเหตุการณ์ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident 
Management) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหยุดชะงักในการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นผลมาจากวิกฤตหรือภัยพิบัติหน่ึง 

นโยบาย 
  13.1.1 นโยบายการวางแผนความต่อเน่ืองด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Planning 
information security continuity policy) 
   1) ผู้ดูแลระบบต้องมีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ตามแนวปฏิบัติการสํารองและการกู้คืนข้อมูล 
  13.1.2 นโยบายตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Risk assessment information 
policy) 
   1) ต้องดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
  13.1.3 การตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินความต่อเน่ืองด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Verify, review and evaluate information security continuity) 
   1) ต้องทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินความพร้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
13.๒ การเตรียมการอุปกรณ์ประมวลผลสํารอง (Redundancies) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเตรียมสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 

นโยบาย 
  13.2.1 สภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ (Availability of information 
processing facilities) 
   1) อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศต้องมีการเตรียมการสํารองไว้อย่างเพียงพอเพ่ือให้ตรงตาม
ความต้องการด้านสภาพความพร้อมใช้ที่กําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

หมวด 14 ความสอดคล้อง (Compliance) 
 
14.๑ ความสอดคล้องกับความต้องการด้านกฎหมายและในสัญญาจ้าง (Compliance with 
legal and contractual requirements) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อผูกพันในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือสัญญาจ้าง ที่เก่ียวข้องกับ 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และที่เป็นความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 

นโยบาย 
  14.1.1 การระบุกฎหมายและความต้องการในสัญญาจ้างที่เก่ียวข้อง (Identification of applicable 
legislation and contractual requirements) 
   1) จัดทําประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ คู่มือการใช้งานสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   2) ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากผู้ใช้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 
   3) ต้องจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน 
  14.1.2 สิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual property rights) 
   1) ต้องปฏิบัติตาม ข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน ลิขสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
ต้องมีการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธ์ิที่ได้รับด้วย ได้แก่ การลงทะเบียนเพ่ือใช้งานซอฟต์แวร์ 
ต้องเก็บหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  14.1.3 การป้องกันข้อมูล (Protection of records) 
   1) ห้ามผู้ใช้งานทําซ้ํา เผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิบนระบบสารสนเทศขององค์กร 
  14.1.4 ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and protection of personal 
identifiable information) 
   1) การกีฬาแห่งประเทศไทย  มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้ใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยไม่ตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่ง
ตามปกติ แต่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องติดต้ังระบบบันทึกข้อมูลจราจรและ
การเฝ้าระวังเพ่ือคงไว้ซึ่งบริการท่ีมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  การกีฬาแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิใน
การใช้ระบบเฝ้าระวังเพ่ือตรวจเน้ือหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภัยต่อระบบคอมพิวเตอร์ และกลั่นกรอง
หรือระงับการเผยแพร่น้ันโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสืบสวน 
สอบสวน เมื่อระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนถึงปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
หรือการร้องขอจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  14.1.5 ระเบียบข้อ บั งคับสํ าหรับมาตรการเข้ ารหัสข้อมู ล  (Regulation of cryptographic 
controls) 
   1) มาตรการเข้ารหัสข้อมูลต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับข้อตกลง และระเบียบข้อบังคับ
ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
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14.๒ การทบทวนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security reviews) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างสอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ 
ข้อกําหนดขององค์กร 

นโยบาย 
  14.2.1 การทบทวนอย่างอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Independent review of 
information security) 
   1) นโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อกําหนด มาตรการต่าง ๆ ต้องมีการทบทวนตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
  14.2.2 ความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (Compliance with 
security policies and standards) 
   1) หน่วยงานต้องคอยตรวจสอบ สอดส่อง ขั้นตอนปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของ
ตนเองโดยเทียบกับนโยบายมาตรฐาน 
  14.2.3 การทบทวนความสอดคล้องทางเทคนิค (Technical compliance review) 
   1) การต้ังค่าการทํางานของระบบต้องได้รับการทบทวนอย่าสม่ําเสมอ เพ่ือมุ่งไปยังการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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ส่วนที ่3 
แนวปฏิบตั ิ

แนวปฏิบตัิการใช้งานสารสนเทศให้ม่ันคงปลอดภัย 
 
1. การใช้งานรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติดังน้ี 

  1.1. ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน หรือเมื่อระบบแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน 
  1.2. เลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยและรักษารหัสน้ันให้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา 
  1.3. ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้บัญชีของตน หากเกิดปัญหาจากการให้ใช้บัญชี ได้แก่ การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ 
เป็นผู้กระทํา 
  1.4. ไม่ลักลอบใช้รหัสผ่าน หรือแกะรหัสผ่านของผู้ใช้อ่ืน หรือการกระทําอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รหัสผ่านของผู้อ่ืน 
  1.5. รายงานการล่วงละเมิดความปลอดภัยในระบบให้ผู้ดูแลระบบทราบในทันที 

2. การป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้ใช้งานต้องมีวิธีเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์สํานักงานที่ไม่มี
ผู้ใช้ดูแล เพ่ือป้องกันข้อมูลสําคัญสูญหาย 
  2.1. ผู้ดูแลระบบมีอํานาจที่จะยุติหรือเพิกถอนสิทธิการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยทันที หาก
ตรวจพบผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกระทําการใดที่อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบ 
  2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกเคร่ืองต้องติดต้ังระบบ screen saver โดยกําหนดรหัสในการ
เข้าใช้ 
  2.3. การรักษาความลับของข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สํานักงานจะเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งานประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สํานักงานน้ัน 

3. ต้องไม่ทิ้งสินทรัพย์สารสนเทศสําคัญไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย โดยต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ ได้แก่ 
เอกสาร สื่ อ บันทึกข้อมูล  คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ  ฯลฯ  อยู่ในภาวะเสี่ ยงต่อการเข้าถึ งโดยผู้ ซึ่ ง 
ไม่มีสิทธิ 
  3.1. ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน 
  3.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกเคร่ืองต้องมีรหัสผ่านประจําเคร่ืองสําหรับผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ของผู้ดูแลระบบ 
  3.3. ผู้ใช้งานต้องล็อคอุปกรณ์ที่สําคัญเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลช่ัวคราว 
  3.4. การป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์ด้านสารสนเทศที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทพกพา 
ผู้ใช้งานต้องมีวิธีการป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์ด้านสารสนเทศที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทพกพา, 
smart mobile device เมื่อปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ ได้แก่ 
   3.4.1. ต้องใส่รหัสผ่านป้องกันหน้าจอทุกเคร่ือง 
   3.4.2. ต้องใช้กุญแจล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   3.4.3. ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่สําคัญไว้ 
  3.5. ผู้ใช้งานอาจนําการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แก่ 
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   3.5.1. การสํารองข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับต้องเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer 
(SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เป็นอย่างน้อย
เพ่ือเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกคร้ัง 
   3.5.2. การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับผ่านเครือข่ายต้องเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน กําหนดวัน
หมดอายุของการเข้าถึง และระบุให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ 
   3.5.3. ไม่อนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลลับผ่านเครือข่าย หากต้องส่งผ่านเครือข่ายต้องขออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาทุกคร้ัง และในกรณีที่เป็นไฟล์แนบต้องเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านทุกคร้ัง 
   3.5.4. การสําเนาข้อมูล ช้ันความลับต้องจดบันทึกจํานวนชุดที่สําเนา รายละเอียด
ผู้ดําเนินการทุกคร้ัง 

4. การทําลายสื่อบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลลับให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการทําลายข้อมูลหรือกําจัดสื่อบันทึก
ข้อมูล 
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 
  เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ ให้เข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับ
อนุญาต และรวมความถึงการกําหนดหน้าที่ของผู้ใช้งาน การเข้าถึงเครือข่าย การใช้งานระบบสารสนเทศ  
การเฝ้าดูการใช้งานระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่ เช่ือมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

1. ผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งาน และ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่าง
สม่ําเสมอ ดังน้ี 
  1.1. กําหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาต การ
กําหนดสิทธิหรือการมอบอํานาจ ดังน้ี 
  1) กําหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
    – สิทธิอ่านอย่างเดียว 
    – สิทธิการเพ่ิมข้อมูล 
    – สิทธิการแก้ไขข้อมูล 
   – สิทธิการลบข้อมูล 
   – สิทธิการอนุมัติ/อนุญาต 
   – ไม่มีสิทธิ 
  1.2. กําหนดการระงับสิทธิ มอบอํานาจ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ที่
ได้กําหนดไว้ 
  1.3. ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับ
การพิจารณาจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4. การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดลําดับความสําคัญหรือลําดับช้ันความลับของข้อมูล ใช้
แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการ 
ที่ละเอียด รอบคอบ ถือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความ
ปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กําหนดกระบวนการ และกรรมวิธีต่อเอกสารที่สําคัญไว้ ดังน้ี 
       1.4.1. จัดแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 
    1.4.1.1. ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ 
    1.4.1.2. ข้อมูลเฉพาะที่ต้องกําหนดสิทธิ ได้แก่ 
     1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่  ข้อมูลนโยบาย  ข้อมูล
ยุทธศาสตร์ และคาํร้อง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น 
     2) ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ได้แก่ ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ข้อมูล
ด้านการวิจัย และข้อมูลด้านบริการวิชาการ เป็นต้น 
       1.4.2. จัดแบ่งระดับความสําคัญของข้อมูล ออกเป็น ๔ ระดับ 
     1.4.2.1. ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลผลการเรียนนิสิต ข้อมูล
งบประมาณการเงินและบัญชี ข้อมูลด้านการวิจัย 
     1.4.2.2. ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญมาก ได้แก่ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบุคลากร 
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     1.4.2.3. ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญปานกลาง 
     1.4.2.4. ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญน้อย  
  หากข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ กําหนด การจัดระดับความสําคัญของข้อมูล ให้พิจารณาในระดับ
ฐานข้อมูล ด้วยการประเมินมูลค่าความเสียหายต่อหน่วยงานหากข้อมูลมีปัญหา ไม่สมบูรณ์ แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลมีดังน้ี 
 
ระดับความสําคัญของข้อมูล การประเมินมูลค่าความเสียหายหากข้อมูลมีปัญหา หรือไม่สมบูรณ์ 
ความสําคัญมากที่สุด มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ของหน่วยงาน หรือปิดหน่วยงาน 
ความสําคัญมาก มีผลกระทบในระดับที่ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร 
ความสําคัญปานกลาง มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย 
ความสําคัญน้อย มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินภารกิจ 
 
   1.4.3. จัดแบ่งลําดับช้ันความลับของข้อมูล 
      1.4.3.1. ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด 
     1.4.3.2. ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
    1.4.3.3. ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย 
    1.4.3.4. ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้ 
   1.4.4. จัดแบ่งระดับช้ันการเข้าถึง ดังน้ี 
    1.4.4.1. เข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ 
    1.4.4.2. เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานท่ีได้รับสิทธิ ได้แก่ ข้อมูลเฉพาะที่ต้องกําหนด
สิทธิ ข้อมูลลับ 
    1.4.4.3. เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล
ระบบ 
   1.4.5. กําหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 
    1.4.5.1. ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายภายใน ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
    1.4.5.2. ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อยู่ภายนอก 
ผ่านระบบ VPN ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   1.4.6. กําหนดเวลาและจํานวนระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
    1.4.6.1. ระบบงานบริการสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
    1.4.6.2. ระบบงานภายในสําหรับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบตามช่วงเวลา ดังน้ี 
     1) เวลาราชการ (๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
     2) นอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
     3) ช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
     4) ช่วงเวลาพิเศษเป็นรายคร้ัง โดยระบุช่วงเวลา ระยะเวลาการเข้าถึง 



๓๕ 

  1.5. มีข้อกําหนดการใช้งานตามภารกิจ เพ่ือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยแบ่งการจัดทําข้อปฏิบัติ
เป็นสองส่วน คือ 
   1.5.1. มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยให้กําหนดแนวทางการควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ และสิทธิที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 
   1.5.2. มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลกําหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกําหนดด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย 
  1.6. ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
  1.7. ต้องจัดให้มีการบันทึกการผ่านเข้า - ออกสถานที่ต้ังของระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย 
เพ่ือควบคุมการใช้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
1. ผู้ดูแลระบบต้องออกแบบและแบ่งแยกระบบเครือข่าย ตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มของผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ โดยประกอบด้วย โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก 
(External Zone) เพ่ือให้การบริหารจัดการและควบคุมเป็นระบบ  และป้องกันการบุกรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้พิสูจน์
ตัวตน ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบ
สารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
  2.1. การแสดงตัวตน ด้วยช่ือผู้ใช้งาน (Username) 
  2.2. การพิสูจน์ยืนยันตัวตน ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) 
  2.3. การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องมีการตรวจสอบผู้ใช้งานอีกคร้ัง 
  2.4. การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล ต้องมีการใช้การ
เข้ารหัสข้อมูล ได้แก่ SSL 

3. การใช้งานเครือข่ายจากแหล่ง หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบต้องจัดทํากระบวนการพิสูจน์ตัวตน
ในการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภายนอกว่ามาจากแหล่งหรือ
สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

4. ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการใช้บริการเครือข่าย ผู้ดูแลระบบต้องจัดทําข้อกําหนดหรือข้อตกลงสําหรับ
คุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริการเครือข่ายแต่ละประเภทที่ใช้งานร่วมกันระหว่างการกีฬา 
แห่งประเทศไทยกับหน่วยงานภายนอก 

5. การควบคุมผู้ใช้งานในการใช้งานเครือข่าย ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจํากัดสิทธิการใช้งาน เพ่ือควบคุม
ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน ได้แก่ 
  5.1. ใช้ Monitoring Tool เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมต่อทางระบบเครือข่าย 
  5.2. มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่าย และระดับเคร่ืองแม่ข่าย 
  5.3. ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

6. การจํากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดตารางของการใช้เส้นทางบน 
ระบบเครือข่าย (Network routing Control) บนอุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
เพ่ือควบคุมผู้ใช้งานเฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาติเท่าน้ัน 

7. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ือให้สามารถระบุถึงอุปกรณ์
เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ IP Address ระบุถึงอุปกรณ์ได้ กําหนดให้ผู้ใช้งานต้อง
ลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย เพ่ือให้สามารถระบุอุปกรณ์เครือข่ายตัวน้ัน
ได้อย่างถูกต้อง 

8. ผู้ดูแลระบบจะต้องทําการป้องกันพอร์ตที่ใช้สาํหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ทั้งการเข้าถึงทางกายภาพ 
และผ่านทางเครือข่าย ได้แก่ 



๓๗ 

  8.1. ต้องตรวจสอบ และปิดพอร์ตที่ไม่มีการใช้งานอยู่เสมอ 
  8.2. ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (firewall) ของระบบเครือข่าย 
  8.3. การขอใช้งานพอร์ตดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
หรือผ่านช่องทางที่ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาจัดเตรียมไว้ให้ 
  8.4. ต้องเก็บอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายไว้ในห้องที่มีการควบคุมการเข้าถึง และจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่
ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน หรือล็อกกุญแจเพ่ือป้องกันการเช่ือมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต 

9. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 
เท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
 
1. ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงานโดยใช้รหัสบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยฝ่ายสารสนเทศ
และวิชาการกีฬา 

2. ผู้ดูแลระบบต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  2.1. ต้องลงทะเบียนกําหนดสิทธิผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอทั้งน้ี
ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจําเป็นในการใช้งาน 
  2.2. ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) เพ่ือป้องกันไม่ให้สัญญาณ
ของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพ้ืนที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณ
จากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้ 
  2.3. เปลี่ยนค่า SSID ที่ถูกกําหนดเป็นค่า default มาจากผู้ผลิตทันทีที่นําอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(access point) มาใช้งาน 
  2.4. เปลี่ยนค่าช่ือบัญชีรายช่ือและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสําหรับการต้ังค่าการทํางานของอุปกรณ์
ไร้สายและควรจะเลือกใช้ช่ือบัญชีรายช่ือและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเพ่ือป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือ
เจาะรหัสได้โดยง่าย 
  2.5. ต้องกําหนดค่าใช้WPA (Wi-Fi protectedaccess) หรือดีกว่าในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง 
Wireless LAN client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) เพ่ือให้ยากต่อการดักจับและทําให้
ปลอดภัยมากขึ้น 
  2.6. เลือกใช้วิธีการควบคุม ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายโดยจะอนุญาตเฉพาะช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่กําหนดไว้เท่าน้ันให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้ 
อย่างถูกต้อง 
  2.7. ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในหน่วยงาน 
  2.8. ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่ น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สายและเมื่อ
ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายท่ีผิดปกติให้รายงานต่อผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ
กีฬา ทราบโดยทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

แนวปฏิบัติการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
 
  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ และควบคุมการเข้าถึงระบบ 
สารสนเทศ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ ให้เข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต 

1. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ครอบคลุมในเรื่องต่อไปน้ี 
  1.1. จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ และดําเนินการตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
  1.2. ต้องจัดทําเอกสารแสดงถึงสิทธิ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งต้องลงนามรับทราบด้วย 
  1.3. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
  1.4. กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
   1) บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกท่ีมีบัญชีรายช่ือที่ออกโดยฝ่าย
สารสนเทศและวิชาการกีฬา และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์สารสนเทศของการกีฬา
แห่งประเทศไทย  
   2) ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   3) ได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย 
  1.5. กําหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
   1) การตัดออกจากทะเบียน การโยกย้ายหน่วยงาน การระงับการปฏิบัติงาน หรือเมื่อสิ้นสุด 
สถานภาพการเป็นผู้ใช้งาน 
   2) การใช้งานที่ขัดต่อข้อกําหนดการใช้งานเครือข่าย 

2. การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (Privileges Management) โดยแสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับการ
ควบคุมและจํากัดสิทธิเพ่ือให้สามารถเข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึง ดังน้ี 
  2.1. ต้องมอบหมายหรือกําหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานที่เหมาะสมต่อสถานภาพหรือหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
  2.2. ต้องกําหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ตามความจําเป็นในการใช้งาน 
  2.3. ต้องมอบหมายสิทธิ ต้องสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง 
  2.4. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน 

3. การบริหารจัดการรหัสผ่าน 
  3.1. กําหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็น
ตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน 
  3.2. ต้องให้ผู้ใช้งานลงนามเพื่อเก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ 
  3.3. กําหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ให้ยากต่อการเดา 
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  3.4. ส่งมอบรหัสผ่านช่ัวคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอ่ืน หรือการ
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน 
  3.5. ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านช่ัวคราว 
  3.6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานน้ันจะต้องได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของระบบ โดยต้องกําหนดระยะเวลาใช้งาน และระงับ 
การใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาสิทธิพิเศษที่ได้รับ 

4. การทบทวนสิทธิในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 

5. ต้องกําหนดหลักสูตร และฝึกอบรมเก่ียวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การใช้งานระบบสารสนเทศ และความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และกําหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกัน
ตามความเหมาะสม 
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แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
 
1. กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบที่มีความความสําคัญสูงหรือมี 
ความเสี่ยงสูง การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธียืนยันตัวสําหรับระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
  1.1. ระบบสามารถยุติการเช่ือมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายามคาดเดารหัสผ่าน
จากเคร่ืองปลายทาง 
  1.2. ต้องกําหนดระยะเวลาสําหรับการป้อนรหัสผ่าน 
  1.3. จํากัดเข้าถึงระบบปฏิบัติการเฉพาะอินทราเน็ต 

2. การพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้พิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลก่อนที่ 
จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
  2.1. ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (Username) ของตนเอง และทําการลงบันทึก
ออก (Logout) ทุกคร้ังเมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานช่ัวคราว 
  2.2. ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ช่ือผู้ใช้ 
(Username) เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายน้ันเกิดจากการกระทําของผู้อ่ืน 

3. การบริหารจัดการรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีระบบหรือวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของรหัสผ่าน 
และมีวิธีการควบคุมดูแลให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กําหนด ได้แก่ 
  3.1. กําหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็น
ตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน 
   3.2. ต้องให้ผู้ใช้งานลงนามเพื่อเก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ 
  3.3. กําหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ให้ยากต่อการเดา 
  3.4. ส่งมอบรหัสผ่านช่ัวคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอ่ืน หรือการ
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน 
  3.5. ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านช่ัวคราว 
  3.6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของระบบ โดยต้องกําหนดระยะเวลาใช้งาน และระงับ 
การใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาสิทธิพิเศษที่ได้รับ 

4. กระบวนการในการเข้าสู่ระบบให้บริการอย่างมั่นคงปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดกระบวนการในการ
เข้าสู่ระบบให้บริการเพ่ือใช้งานเคร่ืองให้บริการท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย เช่น กําหนดให้ระบบให้บริการปฏิเสธ
การใช้งาน หากผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านผิดพลาดเกิน 3 ครั้ง เป็นต้น 

5. การพิสูจน์ตัวตนสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6. การตัดเวลาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการตัดเวลาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ น้ันไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหน่ึง เช่น กลไกการล็อคหน้าจอ และต้องใช้รหัสผ่านใน
การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น 
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7. การควบคุมการใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ี ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้ควบคุมการใช้โปรแกรมยูทิลิต้ีสําหรับ
ระบบเพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ 
  7.1. ก่อนใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ีต้องพิสูจน์ตัวตนก่อน 
  7.2. จํากัดการใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่าน้ัน 
  7.3. ให้แยกโปรแกรมยูทิลิต้ีออกจากโปรแกรมระบบงาน 
  7.4. ให้บันทึกรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมยูทิลิต้ี 
  7.5. โปรแกรมยูทิลิต้ีที่นํามาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ 

8. การติดต้ังระบบเตือนภัยสําหรับระบบที่มีความสําคัญสูง ผู้บริหารต้องจัดให้ติดต้ังระบบเตือนภัยให้กับผู้ใช้ที่ 
ปฏิบัติงานกับระบบที่มีความสําคัญสูง 
9. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกําหนดให้ตัด และหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการ 
ใช้งานเกิน ๓๐ นาที 

10. ผู้ดูแลระบบต้องจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time) 
ของผู้ใช้งานไปยังเครื่องปลายทาง เพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากย่ิงขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคช่ันที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง ได้แก่ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบฐานข้อมูลบุคคล โดย
สามารถเข้าใช้งานระบบในช่วงวันเวลาราชการต้ังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. และวันหยุดราชการต้ังแต่เวลา 
8.30 - 12.00 น. โดยการเช่ือมต่อ ๑ ครั้งอนุญาตให้ใช้งานได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน
ให้ทําการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ืออนุมัติให้เข้าใช้งานระบบเป็นครั้งคราว 
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แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพห้องควบคุมระบบ 
 
  ความมั่นคงทางกายภาพถือเป็นส่วนสําคัญอันหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงทาง
กายภาพ รวมถึงการป้องกันสถานที่และอุปกรณ์ ให้ปลอดภัยจากการปล้น การโจรกรรม อุบัติภัยทางธรรมชาติ
เช่นแผ่นดินไหว นํ้าท่วมเป็นต้น การป้องกันอุบัติเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
อุณหภูมิ หรือความช้ืน ในห้องควบคุมที่สูงเกินขีดจํากัด หรือการกระทําโดยประมาท เช่น การทํานํ้าหกรด 
โดนเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นในการป้องกันอาคารและอุปกรณ์โดยกําหนดเป็น
นโยบายเพ่ือถือปฏิบัติ ในเรื่องการสร้างห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงมาตรการในการใช้
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. จําแนกและกําหนดพ้ืนที่ห้องควบคุมระบบ เพ่ือจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังควบคุมการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งป้องกันความเสียหายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดแบ่งพ้ืนที่ ดังน้ี 
  1.1. ห้องควบคุมระบบแบ่งเป็นสองพื้นที่ ได้แก่ พ้ืนที่ควบคุม (Control Area) และพ้ืนที่จํากัดการ
เข้าถึง (Restricted Area) 
  1.2. พ้ืนที่ควบคุมเป็นพ้ืนที่ที่จัดไว้สําหรับการเย่ียมชมหรือสังเกตการณ์ระบบ ส่วนพ้ืนที่จํากัดการ
เข้าถึงเป็นห้องที่มีเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดต้ังอยู่ 

2. การเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุม 
  2.1. ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุม ยกเว้นเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมระบบ ผู้บริหาร
หน่วยงานหรือบุคคลที่ผู้บริหารหน่วยงานนําเข้าเย่ียมชม 
  2.2. ไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้าไปในเขตพ้ืนที่ควบคุม 
  2.3. ไม่อนุญาตให้นําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และวัตถุติดไฟง่าย เช่น เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก 
เป็นต้น เข้าไปในเขตพ้ืนที่ควบคุมเว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4. ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อ
สินทรัพย์ของหน่วยงานจะอนุญาตให้เข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2.5. บุคคลอ่ืนที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงานหรือการเข้าเย่ียมชมในพ้ืนที่ควบคุมต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยตลอดเวลา 

3. การเข้าไปในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึง 
  3.1. ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมระบบหรือใน
กรณีที่บุคคลอ่ืนที่มีความจําเป็นเข้าไปปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และต้องมี
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 1 คนเข้าไปร่วมปฏิบัติงานและประสานงานด้วยทุกครั้ง และให้บันทึก
กิจกรรมการปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
  3.2. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี เข้าไปในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึง 
  3.3. ไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้าไปในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึง 
  3.4. ไม่อนุญาตให้นําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และวัตถุติดไฟง่าย เช่น เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก 
เป็นต้น เข้าไปในเขตพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึงเว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
  3.5. ไม่อนุญาตให้เข้าเย่ียมชมในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึง 
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  3.6. ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อ
สินทรัพย์จะอนุญาตให้เข้าไปในพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึงได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านกายภาพของห้องควบคุมระบบ 
  4.1. แยกอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไป โดยกําหนดลําดับความสําคัญ
ของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้เช่น router, switch, server, UPS เป็นต้น 
  4.2. มี rack ในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษา 
  4.3. ตําแหน่งของการวางอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ควรวางใกล้ประตู หน้าต่างเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้เครื่องปรับอากาศเป่าถูกโดยตรงเพ่ือหลีกเลี่ยงความช้ืน 
  4.4. การจัดวางสาย cable network สายไฟฟ้าควรติดป้ายช่ือสายต้นทางปลายทาง และเก็บสายให้ 
เรียบร้อยเพ่ือป้องการการเดินสะดุด 
  4.5. ติดประกาศบันทึกการบํารุงรักษา ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด 
  4.6. มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องเช่น กล้อง CCTV ระบบการเข้าออกห้องโดยระบบ 
fingerprint scan หรือ RFID เป็นต้น 
  4.7. มีระบบสังเกตการณ์อุณหภูมิภายใน rack ระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย  
  4.8. มีระบบสํารองไฟฟ้าเพ่ือป้องกันไฟฟ้าดับ เช่น ติดต้ังระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ และระบบ 
สํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น 
  4.9. มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า 
  4.10. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (50-80°F) และความช้ืน (20- 80%) 
  4.11. ติดต้ังฉนวนกันไฟไหม้ ที่ฝ้าเพดานและกําแพง 

5. การบํารุงรักษาห้องควบคุมระบบและระบบเครือข่าย 
  5.1. กรณีติดต้ังเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้แกะหีบห่อและประกอบให้แล้วเสร็จจากภายนอก
พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึงก่อนนําไปติดต้ังเว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย 
  5.2. กรณีที่จําเป็นต้องทํางานก่อสร้าง แก้ไข และติดต้ัง ในพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่จํากัดการเข้าถึงต้อง
มีอุปกรณ์ควบคุม ฝุ่น ความร้อน เพ่ือป้องกันความเสียหาย โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมายก่อนการปฏิบัติงาน 
   5.3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทุก 3 เดือน 
  5.4. ร่างขั้นตอนแผนการดําเนินงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ แผ่นดินไหว  
นํ้าท่วมหรือมีผู้บุกรุก เป็นต้น 
  5.5. ซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน 
  5.6. มีตารางการเข้าบํารุงรักษาอุปกรณ์ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
 
  การใช้บริการด้านไอซีทีจากหน่วยงานภายนอก บางครั้งหน่วยงานภายนอกอาจเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และประมวลผลระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังน้ัน จึงต้องกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกเพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย โดยนโยบายและแนวปฏิบัติน้ีต้องตรวจสอบ และประเมินตามระยะเวลา 1 ครั้งต่อปี 

1. หน่วยงานภายนอก ที่ ต้องการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย จะต้องทําเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน 

2. จัดทําเอกสารแบบฟอร์มสําหรับหน่วยงานภายนอก โดยต้องมีรายละเอียดในการเข้าระบบสารสนเทศ 
อย่างน้อย ดังน้ี 
  2.1. เหตุผลในการขอใช้งาน 
  2.2. ระยะเวลาในการใช้งาน 
  2.3. การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเครือข่าย 
  2.4. การตรวจสอบ Mac Address ของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ 
  2.5. การกําหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

3. หน่วยงานภายนอกที่ทํางานให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกหน่วยงาน จําเป็นต้องลงนามในสัญญาการ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสัญญาต้องทําให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ 

4. ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอก ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องรวมท้ังปรับปรุงให้ 
ทันสมัย และหากมีการปรับเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือใช้ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการของผู้
ให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกําหนด 

5. เจ้าของโครงการซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก ต้องกําหนดการเข้าใช้ 
งานเฉพาะบุคคลท่ีจําเป็นเท่าน้ัน และให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และผู้ดูแลระบบ
ต้องควบคุมการปฏิบัติงานน้ันๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality)  
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) 

6. การกีฬาแห่งประเทศไทยมีสิทธิในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้บริการด้านไอซีทีเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ 
ควบคุมการใช้งานอย่างทั่วถึงตามข้อกําหนด 
7. ในการจ้างเหมาพัฒนา บํารุงรักษาระบบผู้ดูแลระบบต้องกําหนดการเข้าถึงระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอก ได้แก่ 
  7.1. ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งาน ได้แก่ กําหนดสิทธิในการใช้งานเฉพาะที่จําเป็นขั้นตํ่า 
ตรวจสอบว่าระบบสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งานน้ันมีเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งาน 
  7.2. ต้องมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งานภายนอก ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้งานระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ การกําหนดช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน สําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
  7.3. ต้องบันทึกกิจกรรมการใช้งานข้อมูลเก็บเป็น Log File 



๔๖ 

  7.4. ในระบบท่ีมีความสําคัญสูงไม่อนุญาตให้ทดสอบบนระบบจริง (Production) แต่ต้องทดสอบบน
ระบบทดสอบ (Test) ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะนํามาติดต้ังบนระบบจริง และก่อนการติดต้ังระบบจริงต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารก่อน 
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แนวปฏิบัติการสํารองและการกู้คืนข้อมูล 
 
1. การสํารองข้อมูล หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการให้ดําเนินการคัดเลือกและจัดทําระบบ 
สํารองข้อมูล ดังน้ี 
  1.1. ผู้ดูและระบบมีหน้าที่ 
   1.1.1. ต้องสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแล และจัดระดับความสําคัญของข้อมูล 
   1.1.2. สํารวจข้อมูล และ จัดระดับความสําคัญในการสํารองข้อมูล ดังน้ี 
 
ระดบั ความหมาย คําอธบิายความหมายเพิ่มเตมิ 

0 ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินภารกิจ 
1 กระทบเล็กน้อย มีผลกระทบในระดับที่ ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน

องค์กร 
2 กระทบค่อนข้างน้อย มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย 
3 กระทบค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินภารกิจ 
4 กระทบรุนแรง มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการดําเนินงานต่อไปได้ 
5 ปิดหน่วยงาน มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ขององค์กร 

 
   1.1.3. ต้องจัดให้มีความถี่ในการสํารองให้พอเพียง ในระบบที่มีความสําคัญสูง เครื่องที่มี
ความสําคัญสูงควรเพ่ิมความถ่ีการสํารองให้มากขึ้น ดังน้ี 
 
ที ่ รายการ ข้อมูลที่ต้องสํารอง ความถ่ีในการสํารองข้อมูล 
1 Mail 

servers 
ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลในเมล์บ็อกซ์ 
Full 1 ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูลน้ันไปไว้
นอกสถานที่ 

2 Web 
servers 

ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
Full 1 ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูลน้ันไปไว้
นอกสถานที่ 

3 Database ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ
ที่สําคัญ 

Full 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และนําสื่อบันทึกข้อมูลน้ันไปไว้
นอกสถานที่ 

4 Firewall ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูล Rule ของ Firewall 
Full 1 ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูลน้ันไปไว้
นอกสถานที่ 

5 Server อ่ืนๆ  ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
เช่น... 

ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อ่ืนๆ  
Full 1 ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูลน้ันไปไว้
นอกสถานที่ 



๔๘ 

   1.1.4. ต้องจัดทําผังหรือขั้นตอนการสํารองข้อมูล 
   1.1.5. ต้องทดสอบข้อมูลที่สํารองไว้อย่างสมํ่าเสมอ 
   1.1.6. ต้องจัดทําบันทึกการสํารองข้อมูล และตรวจสอบว่าการสํารองข้อมูลสําเร็จหรือไม่ 
แก้ไข และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
   1.1.7. ต้องจัดให้มีการสํารองข้อมูลภายนอกสํานักงานในระบบที่มีความสําคัญระดับสูง 
   1.1.8. ต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีระดับความสําคัญสูง (Encrypted backup) โดย
การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสํารองเหล่าน้ันถูกเปิดเผย 
   1.1.9. ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือ ในกรณีที่พบปัญหาในการสํารองข้อมูลจนเป็นเหตุไม่สามารถดําเนินการอย่างสมบูรณ์ได้ 
   1.1.10. เป็นผู้กําหนดชนิด เช่น Full หรือ Incremental และช่วงเวลาการสํารองข้อมูลตาม
ความเหมาะสม พร้อมทั้งกําหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล 
   1.1.11. ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

2. การกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์จนเป็นเหตุทําให้ต้อง
ดําเนินการกู้คืนระบบ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดําเนินการแก้ไข รายงานผลการแก้ไขพร้อมทั้งบันทึกและรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ดังน้ี 
  2.1. ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สํารองไว้หรือตามความเหมาะสมเพ่ือกู้คืนระบบ 
  2.2. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายกระทบต่อการให้บริการ
หรือการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ให้แจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้อมทั้งรายงาน ความคืบหน้าการกู้คืนระบบเป็น
ระยะจนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

  2.3. สาเหตุและวิธีการกู้คืน 
 

สาเหต ุ วิธีการ 
กรณีที่ 1 เกิดความเสียหายขึ้นกับโปรแกรม
ต้นฉบับ (Source code) 

ดํ า เนิ น ก าร ติ ด ต้ั งโป รแกรม ต้น ฉ บั บ  (Source 
code) ที่มีการใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือล่าสุด 

กรณีที่ 2 เกิดความเสียหายข้ึนกับฐานข้อมูล 
(Database) 

ดําเนินการกู้คืนฐานข้อมูลที่ เก็บไว้ล่าสุด เพ่ือให้ 
ใช้งานได้ต่อเน่ืองโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด 

กรณีที่ 3 เกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ 
ปฏิบัติการ (OS) โดยที่ฮาร์ดแวร์ยังคงทํางาน
ปกติ 

ดําเนินการติดต้ังระบบปฏิบัติการใหม่และติดต้ัง 
ระบบงานจากโปรแกรมต้นฉบับที่มีการใช้งานอยู่ 
ณ  ปั จจุ บัน  หรือล่ าสุด  รวมถึ ง กู้คืนข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ล่าสุด 

กรณีที่ 4 เกิดความเสียหายขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ใ ห้ บ ริ ษั ท ผู้ ดู แ ล แ ก้ ไข เ บ้ื อ ง ต้ น ใ ห้ ฮ า ร์ ด แ ว ร์ 
สามารถทํางานได้ตามปกติ และหากเกิดความ 
เสียหายกับระบบปฏิบั ติการและระบบงาน  ให ้
บริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมายดําเนินการติด ต้ัง
ระบบปฏิบั ติการและระบบงานน้ันใหม่  โดยใช้ 
โปรแกรมต้นฉบับ ที่มีการใช้งานอยู่ ณ  ปัจจุบัน 
หรือล่าสุด และกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ เก็บไว้ 
ล่าสุด 

 
3. การจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศมีหน้าที่ 
  3.1. ต้องจัดทําแผนความพร้อมกรณีฉุกเฉิน โดยแผนความพร้อมกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการเห็นชอบ
จากผู้บริหารประกอบด้วย 
   3.1.1. การกําหนดชนิดของภัยพิบัติ 
    3.1.2. ประเมินความเสี่ยงที่มีผลทําให้ระบบที่มีระดับความสําคัญสูง ติดขัดหรือไม่สามารถใช้
งานได้ 
    3.1.3. กําหนดขั้นตอนรับมือภัยพิบัติ 
  3.2. ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และระบบแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3.3. ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินความพร้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 



๕๐ 

แนวปฏิบัติการดําเนินการตอบสนองเหตุการณ์ม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 
  หากเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย จําเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที ดังน้ัน
จึงต้องมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบไฟร์วอลล์ 
  1.1. ดําเนินการตรวจสอบกฎ (Rule) ของระบบป้องกันการบุกรุก อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
  1.2. ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟล์ล็อก (Log File) และรายงานของไฟล์วอลล์ สิ่งที่ ต้อง
ตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี 
   1.2.1. กลุ่มข้อมูล (Packet) ที่ไฟล์วอลล์ได้ปิดก้ัน 
   1.2.2. ลักษณะของกลุ่มข้อมูล (Packet) ที่ถูกปิดก้ัน 
   1.2.3. หมายเลขไอพี ของเครือข่ายใดที่ถูกปิดก้ัน เป็นจํานวนมาก 
  1.3. หากตรวจสอบพบการโจมตี หรือเหตุการณ์ละเมิดความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือตัดสินใจดําเนินการแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้รายงานต่อผู้อํานวยการ 
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
  1.4. กรณีที่ตรวจพบเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ที่อาจส่งผลต่อ
เครือข่ายโดยรวม ให้ระงับการเช่ือมต่อเครือข่าย และให้แก้ไขเครื่องน้ันทันที 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  2.1. ต้องตรวจสอบความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายก่อนเปิดให้บริการ โดยอย่างน้อยต้อง 
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1.1. ติดต้ังไฟล์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ เปิดเฉพาะ port ที่ใช้งาน 
   2.1.2. ปิด Service ที่ไม่ได้ใช้งาน 
   2.1.3. ติดต้ัง NTP เพ่ือเทียบเวลาให้ถูกต้อง 
   2.1.4. จํากัดการเข้าถึงจาก root หรือ Administrator โดยตรง 
  2.2. หน่วยงานท่ีให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ต้องสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแล และ
กําหนดผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบสํารอง 
  2.3. หน่วยงานท่ีให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ต้องตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย ต้องจดบันทึก 
ตรวจสอบแก้ไข และรายงาน เหตุการณ์ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา 
  2.4. ต้องตรวจสอบ แก้ไข และรายงานช่องโหว่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อผู้บังคับบัญชา 
  2.5. กรณีที่ตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ต้องดําเนินการแจ้ง
ไปยังผู้รับผิดชอบหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย ระงับการเช่ือมต่อเครือข่าย และให้แก้ไขเครื่อง
น้ันทันที 

3. ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต โทรจัน
รวมถึงสปายแวร์ 
  3.1. การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องดําเนินการจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกัน 
  3.2. หน่วยงานท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ต้องดําเนินการติดต้ังโปรแกรม
ป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และต้องต้ังให้ Update อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง 



๕๑ 

  3.3. ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟล์ล็อก (Log File) และรายงานของอุปกรณ์สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
มีดังต่อไปน้ี 
   3.3.1. การคุกคามทางอินเทอร์เน็ตใดที่มีเป็นจํานวนมาก 
   3.3.2. ถูกส่งมาจากที่ใด และถูกส่งไปยังที่ใด 
  3.4. ต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะที่ตรวจพบว่า
มีการกระจายภายในเครือข่ายการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  3.5. กรณีที่ตรวจพบเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ที่อาจส่งผลต่อ
เครือข่ายโดยรวม ให้ระงับการเช่ือมต่อเครือข่าย และให้แก้ไขเครื่องน้ันทันทีระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ 
 
ระดบั ความหมาย คําอธิบายความหมายเพิ่มเติม 
0 ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดําเนินภารกิจ 
1 กระทบเล็กน้อย มีผลกระทบในระดับที่ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร 
2 กระทบค่อนข้างน้อย มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย 
3 กระทบค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินภารกิจ 
4 กระทบรุนแรง มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการดําเนินงานต่อไปได้ 
5 ปิดหน่วยงาน มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
 
1. ระบุความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพ่ือการ 
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงน้ัน ดังต่อไปน้ี 
  1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าทางระบบปฏิบัติการเพ่ือยึดครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
  1.2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าเช่ือมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  1.3. ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือข่ายเกิดการขัดข้อง
ระหว่างการใช้งาน 
  1.4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงให้คํานึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 
  2.1. ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ 
  2.2. ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
  2.3. จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ 

3. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง 

4. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน 

5. กําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงน้ัน 

6. มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังน้ี 
  6.1. ควรกําหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้อย่างเดียว 
  6.2. ในกรณีที่จําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอ่ืนๆ ให้สร้างสําเนาสําหรับข้อมูลน้ัน สําหรับให้ผู้
ตรวจสอบใช้งาน และควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้แหล่งจัดเก็บข้อมูลอ่ืนที่มี 
ข้อกําหนดการเข้าถึงข้อมูล 
  6.3. กําหนดให้ระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย 
  6.4. กําหนดให้เฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมท้ัง บันทึกข้อมูลล็อก แสดงการเข้าถึงน้ัน 
ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สําคัญๆ 
  6.5. ในกรณีที่มีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดให้แยกการติดต้ัง
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และจัดเก็บป้องกัน
เครื่องมือน้ันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี 
7. ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หน่ึง 
ผู้ใดอันเน่ืองมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ “ผู้บริหารระดับสูงสุด” เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหายหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรง รวมถึงในกรณีที่มีการร้องเรียน และฟ้องร้องภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

8. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดความตระหนักความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิด 



๕๓ 

จากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกัน
ที่เหมาะสม 

9. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการด้านดิจิทัล และแจ้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อดําเนินการ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

แนวปฏิบัติการทําลายข้อมูลหรือกําจัดสื่อบันทึกข้อมูล 
 
๑. เมื่อต้องทําลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้ทําลายข้อมูล 

๒. กําหนดวิธีการทําลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อบันทึกข้อมูล ดังน้ี หรือใช้มาตรฐาน DoD 5220.22 M 
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
 

ประเภทสื่อ 
บันทึกข้อมูล 

วิธีการ
ทําลายใช้ 
ใหม่ได้ 

วิธีทําลาย 
ระยะเวลา 
ทําลาย 

กระดาษ - - ใช้การห่ันด้วยเคร่ืองห่ันทําลายเอกสาร เก็บรักษาไว้ 
อย่างน้อย ๑ 
ปีหรือตามท่ี 
กฏหมาย 
กําหนด 

Flash Drive ใช้วิธีการ 
Format 

- ทําลายข้อมูลบน Flash Drive ตาม 
มาตรฐาน DoD 5220.22 M ของ 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น 
มาตรฐานการทําลายข้อมูลโดยการเขียนทับ 
ข้อมูลเดิมหลายรอบ 
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 

เก็บรักษาไว้ 
อย่างน้อย ๑ 
ปีหรือตามท่ี 
กฏหมาย 
กําหนด 

แผ่น CD/DVD ใช้วิธีการ 
Format 

- ใช้การห่ัน ตัด เผา ให้สิ้นสภาพการใช้งาน เก็บรักษาไว้ 
อย่างน้อย ๑ 
ปีหรือตามท่ี 
กฏหมาย 
กําหนด 

เทป - - ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผา 
ทําลาย 

เก็บรักษาไว้ 
อย่างน้อย ๑ 
ปีหรือตามท่ี 
กฏหมาย 
กําหนด 

ฮาร์ดดิสก์ ใช้วิธีการ 
Format 

- ทําลายข้อมูลบน Flash Drive ตาม 
มาตรฐาน DoD 5220.22-M ของ 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็น 
มาตรฐานการทําลายข้อมูลโดยการเขียนทับ 
ข้อมูลเดิมหลายรอบ 
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 

เก็บรักษาไว้ 
อย่างน้อย ๑ 
ปีหรือตามท่ี 
กฏหมาย 
กําหนด 

 



๕๕ 

แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
 
  เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้อนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศและป้องกันการบุกรุกผ่าน 
ระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก จากโปรแกรมชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 

1. การจํากัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
  1.1. ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งาน ได้แก่ กําหนดสิทธิในการใช้งาน เช่น เขียน อ่าน ลบได้ 
กําหนดกลุ่มของผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบว่าระบบสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งานน้ันมีเฉพาะข้อมลูที่ 
จําเป็นต้องใช้งาน 
  1.2. ต้องมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งาน ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือ 
แอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
  1.3. ต้องตัดเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเกิน 3๐ นาที 
  1.4. การแยกระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญหรือมีความเสี่ยงสูงไว้อีกบริเวณหน่ึง ได้แก่ 
   1.4.1. การจัดทําบัญชีรายช่ือแยกประเภทโดยแบ่งระหว่างระบบท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกับ
ระบบอินทราเน็ตภายในที่ใช้งานใน การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   1.4.2. ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงต่อองค์กร ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (ERP) ระบบฐานข้อมูลกลางของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องได้รับการแยกออก
จากระบบงานอ่ืน ๆ ขององค์กร 
   1.4.3. ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีห้อง 
ปฏิบัติงานแยกเป็นสัดส่วน และกําหนดสิทธิให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิใช้ระบบเท่าน้ันเข้าไปปฏิบัติงานในห้องควบคุม
ดังกล่าว 
   1.4.4. การเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญสูง อนุญาตให้ทําผ่านช่องทางที่กําหนดให้ 
ตามข้อ ๒ ของแนวปฏิบัติน้ี 
  1.5. บันทึกข้อมูลการใช้งานไว้เป็น Log File 

2. การควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  2.1. การป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์สารสนเทศท่ีอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา ผู้ใช้งานต้องมี
วิธีป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์ด้านสารสนเทศในอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  
ได้แก่ 
   2.1.1. ต้องใส่รหัสผ่านป้องกันหน้าจอทุกเคร่ือง 
   2.1.2. ต้องใช้กุญแจล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   2.1.3. ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่สําคัญไว้ 
  2.2. การเข้าสู่ระบบระยะไกล (Remote Access) สู่ระบบเครือข่ายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน 
   2.2.1. การแสดงตัวตน ด้วยช่ือผู้ใช้งาน (Username) 
   2.2.2. การพิสูจน์ยืนยันตัวตน ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) 
   2.2.3. การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องตรวจสอบผู้ใช้งาน
อีกคร้ัง 



๕๖ 

   2.2.4. การเข้าสู่ระบบจากระยะไกลต้องใช้การเข้ารหัสข้อมูล ได้แก่ SSL เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล 
  2.3. การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกลต้องอยู่บนพ้ืนฐานความจําเป็นเท่าน้ัน และไม่เปิด
พอร์ตทิ้งไว้โดยไม่จําเป็น ช่องทางดังกล่าวต้องตัดการเช่ือมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว กําหนดการเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบไม่เกิน ๒ ช่ัวโมง 
  2.4. การปฏิบัติงานนอก การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ีอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

ข้อกําหนดการใช้งานเครือข่าย 
1. สิทธิการใช้เครือข่าย 
  1.1. สิทธิการใช้เครือข่ายเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (privilege) ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ 
  1.2. ผู้ใช้ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอ่ืน 
  1.3. ผู้ใช้ต้องใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมารยาทและจรรยาบรรณของการใช้เครือข่ายตามท่ี 
การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนดและตามวิถีสากล 

2. การใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ 
  2.1. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
  2.2. การเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีของผู้อ่ืนทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของบัญชี 
  2.3. การเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนเพ่ือคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพ่ิมเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต 
   2.4. การเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้หรือของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  2.5. การใช้งานที่เป็นสาเหตุให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหายหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 
  2.6. การพยายามทําลายหรือทําลายระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  2.7. การใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
  2.8. การลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  2.9. การปลอมแปลงเป็นบุคคลอ่ืนเพ่ือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และผู้ใช้อ่ืน 
  2.10. การใช้ทรัพยากรและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายอ่ืน 
  2.11. การเผยแพร่และ/หรือการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร 
  2.12. การใช้ทรัพยากรและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  2.13. การใช้ทรัพยากรและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือประกอบธุรกิจ 
  2.14. การนําไอพีแอดเดรสของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปจดทะเบียนช่ือโดเมนอ่ืนนอกเหนือจาก 
ช่ือโดเมน sat.or.th โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  2.15. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อ่ืนใดที่ขัดต่อนโยบายและระเบียบของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

3. การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ 
  3.1. การกีฬาแห่งประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้และ/หรือบัญชี
ผู้ใช้ 
  3.2. ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิก
บัญชีผู้ใช้ 
  3.3. ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาโทษแก่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืน
ระเบียบ 
ข้อกําหนดการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



๕๘ 

1. การจัดสรรไอพีแอดเดรส 
  ๑.๑ ไอพีแอดเดรส 192.168.0.0/16,122.93.0/24 ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น
สินทรัพย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบอํานาจให้ฝ่ายสารสนเทศและ
วิชาการกีฬาทําหน้าที่บริหารจัดการ 
  ๑.๒ ให้ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ทําหน้าที่จัดสรรไอพีแอดเดรสให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ
เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา สามารถปรับเปลี่ยนไอพี
แอดเดรสท่ีได้จัดสรรให้กับหน่วยงานจากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ได้ตามหลักวิชาการ เพ่ือให้สามารถ
บริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดการช่ือโดเมน 
  ๒.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนช่ือโดเมนของการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้ช่ือ 
“sat.or.th” โดยฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬารับภาระชําระค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนและค่า
บํารุงรักษาช่ือโดเมน 
  ๒.๒ ให้ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ทําหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนช่ือโดเมนประจําหน่วยงาน 
และช่ือเคร่ืองภายใต้ช่ือโดเมนของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  ๒.๓ หน่วยงานมีสิทธิในการใช้ช่ือโดเมน “sat.or.th” โดยย่ืนเรื่องขออนุมัติต่อผู้อํานวยการฝ่าย
สารสนเทศและวิชาการกีฬา คําขออนุมัติจะต้องลงนามรับรองโดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือรอง
ผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬาก็ได้ 
  ๒.๔ โครงการพิเศษหรือโครงการใดๆ ที่ได้รับอนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถขอจดช่ือ
โดเมนประจําโครงการได้ โดยหากเป็นโครงการระดับหน่วยงานให้จดทะเบียนภายใต้ช่ือโดเมนย่อยประจํา
หน่วยงานน้ัน หรือในกรณีที่เป็นโครงการระดับการกีฬาแห่งประเทศไทยจะสามารถย่ืนขอจดช่ือโดเมนภายใต้
ช่ือโดเมนของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

ข้อกําหนดการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นบริการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้มีเพ่ิมสนับสนุนการ
ติดต่อประสานงานตลอดจนการบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้ช่ือโดเมน (Domain) ที่จดทะเบียนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่พึง
ปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขัดกับนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

1. ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. 
  1.1 หน่วยงาน/บุคคลผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. จะต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของ กกท. เพ่ือผลประโยชน์ของทางราชการ 
 1.2 ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. เพ่ือการประกอบธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน 
  1.3 ห้ามใช้บริการน้ีไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  1.4 ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
หรือการกระทําการใดๆ ซึ่งผิดกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล 
ความลับของทางราชการ 
  1.5 ห้ามใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือภาพ เสียง ข้อความ 
ที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อ่ืน 
  1.6 ห้ามใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ไปแสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ส่งผลกระทบ
ในทางลบหรือสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อบุคคลหรือ กกท. 
  1.7 ห้ามกระทําการปลอมแปลงที่อยู่ที่เป็นบุคคลอ่ืน (Impersanation)  
  1.8 ห้ามกระทําการที่สร้างปัญหาการใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น 
   (1) การสร้างจดหมายลูกโซ่ (Chain mail)  
   (2) การส่งจดหมายจํานวนมาก (Spam mail) 
   (3) การส่งจดหมายต่อเน่ือง (Letter bomb) 
   (4) การส่งจดหมายเพ่ือการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ 
  1.9 ห้ามผู้ใช้บริการกระทําการใดๆ ที่อาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบเคร่ืองแม่ข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. 
  1.10 ผู้ใช้ต้องรักษารหัสผ่าน (Password) ส่วนบุคคลหรือหน่วยงานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้
เป็นความลับ 
  1.11 การส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการให้กับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีไม่เก่ียวข้อง
กับราชการของ กกท. 
  1.12 การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการให้กับบุคคลหรือหน่วยงานนอก กกท. 
จะต้องเข้ารหัสข้อมูลข่าวสารน้ันตามวิธีปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารตามที่ กกท. 
กําหนด 
  1.13 ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงานหรือ
บุคคลจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากสงสัยว่ารั่วไหลจะต้องดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยรหัสผ่าน
จะต้องกําหนดให้ยากแก่การคาดเดา (Strong Password)  



๖๐ 

  1.14 ผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. หรือผู้รับผิดชอบที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องศึกษาคู่มือการใช้งาน ระเบียบปฏิบัติ คําแนะนํา และข้อตกลงเง่ือนไขให้เข้าใจเพ่ือใช้งานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของ กกท. ได้อย่างถูกต้อง 
  1.15 กรณีได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอสงวนสิทธ์ิที่จะทําการ
ยกเลิก หรือระงบบริการแก่สมาชิกน้ันๆ เป็นการช่ัวคราวหรือเพ่ือทําการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของ
มูลเหตุน้ันๆ  
  1.16 การกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ ให้
ถือเป็นการกระทําที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาไม่มีส่วน
เก่ียวข้องใดๆ  
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