

ระเบียบกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ การดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ใหยึดถือและปฎิบัติตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕ และคําสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ ลง ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการศึกษา
(พุทธศักราช ๒๕๔๙) เปนมูลฐาน
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ และลูกจางของกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑. “ระบบสารสนเทศ ( Information System )” หมายความวา ระบบขาวสารของ
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ของระบบสื่อสารมาชวยในการสรางสารสนเทศที่กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถ
นํามาใชในการวางแผน การบริหาร การพัฒนาและควบคุม ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
๕.๑.๑ ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)
๕.๑.๒ ระบบสื่อสาร (Communication System)
๕.๑.๓ สารสนเทศ (Information) ที่ดําเนินการในระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบสื่อสาร
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คน (Person) สิ่งตาง ๆ (Thing) หรือ เหตุการณ (Event) ทั้งเจตนาและไมเจตนา อันเปนเหตุทําใหขอมูล
ขาวสารของระบบสารสนเทศถูกเปดเผย เปลี่ยนแปลง บิดเบือน ทําลาย ปฏิเสธการทํางาน หรือ การกระทํา
อื่น ๆ ตามความตองการของภัยนั้น
๕.๓ “ความออนแอ (Vulnerability)” หมายความวา จุดออน หรือขอบกพรองใด ๆ
ก็ตามของระบบสารสนเทศทีภ่ ัยในรูปแบบที่เหมาะกัน สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อกอใหเกิดอันตราย
ตอระบบสารสนเทศนั้น ๆ ได
๕.๔ “ความเสี่ยง (Risk)” หมายความวา โอกาสของการเกิดภัยในรูปแบบที่เหมาะกับ
ความออนแอที่มีอยูของระบบสารสนเทศ และความรุนแรงที่เกิดจากภัยนั้น ซึ่งภัยประเภทเดียวกันอาจมี
ระดับความเสี่ยงไมเทากันในแตละพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศ ฯ ความเสี่ยงเปนสิ่งที่ใชตัดสินวา ณ
พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ ฯ แตละแหงควรจัดเตรียมระบบการรักษาความปลอดภัยใหหนาแนน เพียงใด
๕.๕ “ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)” หมายความวา กระบวนการวิเคราะห
ภัยและความออนแอของระบบสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการสูญเสียสารสนเทศ หรือการสูญเสีย
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยง ใชเปนพื้นฐานใน
การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมใหระบบสารสนเทศตอไป
๕.๖ “ระบบสื่อสาร (Communication System)” หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย
ผูรับ ผูสง และสื่อกลางในระบบสื่อสารที่ใชในการสงผานขอมูล (ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ เสียง เปนตน)
ทั้งระบบวงจรทางสาย เชน สายเคเบิล (Cable) โคแอกเชียล (Coaxial Cable) วิทยาการเสนใยนําแสง
(Fiber Optic) และระบบไรสาย เชน ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite) รวมทั้งอุปกรณอื่น ๆ
เชน ฮับ (Hub) การสลับ (Switching) อุปกรณจัดเสนทาง (Router)
๕.๗ “ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)” หมายความวา ระบบที่ ประกอบดวย
สวนเครื่อง (Hardware) สวนชุดคําสั่ง (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร (Peopleware) ที่ใช
ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ
๕.๘ “สารสนเทศ (Information)” หมายความวา ขอเท็จจริงที่ไดจากการสกัด ขอมูล
ใหมีความหมาย โดยผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูล ซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความ
หรือภาพกราฟฟก ใหเปนระบบที่ผูใชสามารถเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง แผนภูมิ เปนตน และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
๕.๙ “พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ (Information System Workspaces)” หมายความวา
พื้นที่ที่ใชตดิ ตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ หรือ เตรียมขอมูล เก็บ
อุปกรณคอมพิวเตอร พื้นที่ที่เปนหองทํางานของบุคลากรทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลที่ตดิ ตั้งประจําโตะทํางาน
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ระหวางระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน
๕.๑๑ “สารสนเทศที่กําหนดชัน้ ความลับ” หมายความวา สารสนเทศในรูปขอมูล
หรือขาวสารที่บันทึกไวในแบบใด ๆ ที่กําหนดชั้นความลับตามความสําคัญของเนื้อหาจํากัดการเขาถึง
และหรือจํากัดใหทราบเทาทีจ่ ําเปน และใหรวมถึงจานบันทึก ประมวลลับ รหัส และรหัสผานที่กําลังใช
อยูหรือเตรียมจะใช ตลอดจนวัสดุ หรือเอกสารทุกอยางที่บนั ทึกเรื่องดังกลาว
ขอ ๖ ให รองผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ที่กํากับดูแลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบัญชาการศึกษา รักษาการใหเปนไป ตามระเบียบนี้

สวนที่ ๑
กลาวทั่วไป
ขอ ๗ ความมุงหมายของระเบียบนี้เพื่อ
๗.๑ กําหนดหลักการและมาตรการปองกันภัยของระบบสารสนเทศ ของกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗.๒ พิทักษรกั ษาและปองกันสารสนเทศที่กําหนดชัน้ ความลับ มิใหรั่วไหล หรือรูไป
ถึงหรือตกไปอยูกับบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ทจี่ ะตองทราบ
๗.๓ พิทักษรักษาและปองกันการกอวินาศกรรมแกระบบสารสนเทศของ กองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสวนที่เปนระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
๗.๔ พิทักษรักษาและปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จากการโจมตีของแฮกเกอรไวรัส สปายแวร มัลแวร ฯลฯ
ขอ ๘ หนวยงานในสังกัดสามารถกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ใหระบบสารสนเทศ
ของสวนราชการหรือแตงตั้งเจาหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ
เพิ่มเติมได โดยใหสอดคลองและไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ โดยให ผูกํากับดูแลศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของหนวยงานหรือผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน
ขอ ๙ ให รองผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ทีก่ ํากับดูแลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองบัญชาการศึกษา เปนผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอ ๑๐ ในการกําหนดชัน้ ความลับของสารสนเทศใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ หรือระเบียบอื่นใดซึ่งกําหนดไวเปนอยางอื่น
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สวนที่ ๒
การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ
และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Physical Security and Administrative Security)
ขอ ๑๑ ความหมาย เปนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพบุคคล และการจัดการ
ของระบบสารสนเทศ ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศที่
กําลังดําเนินการปองกันอยูในขณะนั้น
หมวด ๑
การรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับบุคคล
(Personal Security)
ขอ ๑๒ ความมุงหมาย เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ และเพื่อกําหนดระดับความไววางใจทีใ่ หปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับขอมูล ซึ่งเปนความลับ
ของทางราชการ ตลอดจนควบคุมบุคคลภายนอกที่เขามาเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
ขอ ๑๓ กอนที่จะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใหสวนราชการ
ตนสังกัด ดําเนินการขอตรวจสอบความไววางใจโดยละเอียด และใหหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ รับรอง
ความไววางใจบุคคล โดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัตแิ ละพฤติการณของบุคคลนั้น เปนแนวทางการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร ในกรณีจําเปนเรงดวนหัวหนาสวนราชการอาจ รับรองความไววางใจบุคคลได
โดยไมตองรอผลการตรวจสอบ แตมีเงื่อนไขวาหากผลการตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมีประวัติหรือพฤติการณ
ไมเหมาะสม ใหผูที่ไดรับการมอบหมายพนจากการปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทันที บุคคลที่
ไมเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศโดยตรง เขามาทํางานเปนประจํา ภายในพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศ
เชน เจาหนาที่รับ-สงหนังสือราชการ พนักงานทําความสะอาด หรือบุคคลอื่นๆ ตองทําการตรวจสอบ
ประวัติ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ขอ ๒๐ ดวย และใหกําหนด
ชวงเวลาทํางานที่แนนอนของบุคคลดังกลาวในระหวางนัน้
ตองมีเจาหนาที่ประจําพื้นที่ใชงานระบบ
สารสนเทศควบคุมดูแลอยูดว ยอยางนอย ๑ คน
ขอ ๑๔ บุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ตองผานการอบรมในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามระเบียบ
นี้ เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ และผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของสวนราชการ ตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศโดยจะตองผานการ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศมากอน และจะตองไมไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบตอภารกิจอื่นที่เปนอุปสรรค หรือเปนภัยตอการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เมื่อ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาทีก่ ารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแลว ตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย อดทน เสียสละ

-5ขอ ๑๕ ใหสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจัดทําทะเบียนความไววางใจ
ของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับระบบสารสนเทศตามระดับความไววางใจที่แตละบุคคลไดรับอนุมตั ิ
และสําเนาสงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ทราบดวย
ขอ ๑๖ เมื่อบุคคลใดพนจากหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหสวนราชการนัน้ ตัดชื่อออก
จากทะเบียนความไววางใจของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และสําเนาสงให ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ทราบดวย
ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของสวนราชการ หรือผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ สวนราชการ
ชี้แจงใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศไดทราบถึง ความเสียหายตอ
ความมั่นคงของชาติ ทัณฑทางวินยั ในการเปดเผยความลับของทางราชการ รวมทั้ง โทษตามกฎหมายใน
การเปดเผยความลับของทางราชการแกบคุ คลผูไมมีหนาที่เกี่ยวของทราบ
ขอ ๑๘ เมื่อบุคคลใดจะเขาปฏิบัติหนาที่ หรือพนหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหลงชื่อ
ในใบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหนาที่ (รปภ.๑๗)
หรือใบรับรองการรักษา
ความลับเมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๑๘) แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
ขอ ๑๙ บุคคลไมสามารถอางยศ ตําแหนง หรืออํานาจ เพื่อขอทราบ หรือใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่ตนไมไดรับอนุญาต
ขอ ๒๐ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยงาน ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงระบบสารสนเทศตาง ๆ บุคคลที่จะเขาใชระบบสารสนเทศจะตองไดรับอนุญาต
กอน และการเขาถึงระบบสารสนเทศตองคํานึงถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนหลัก บุคคลที่
ไมมีอํานาจหนาที่ จะอนุญาตใหบคุ คลอื่นเขาถึงระบบสารสนเทศไมได
ขอ ๒๑ หากเจาหนาที่หรือบุคคลผูใดมีพฤติการณไมนาไววางใจ และอาจเปนภัยตอระบบ
สารสนเทศ ใหรีบรายงานตามลําดับชั้นถึง ผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทราบ เพื่อ
ดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตอไป
หมวด ๒
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศ
(Building and Workspace Security)
ขอ ๒๒ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันภัยเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งเปน
ที่ตั้งของระบบสารสนเทศ เพิ่มเติมจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และ
และคําสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ ลง ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการศึกษา (พุทธศักราช ๒๕๔๙)

-6ขอ ๒๓ ใหสวนราชการกําหนดให อาคาร สถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของระบบสารสนเทศ และ
พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศอื่นใดเปนพื้นที่หวงหาม โดยพิจารณาตามความสําคัญวาจะตองพิทักษรกั ษา
สิ่งที่เปนความลับของระบบสารสนเทศในระดับใด โดยกําหนดเปน “เขตหวงหามเด็ดขาด” หรือ “เขต
หวงหามเฉพาะ“ แลวแตกรณี พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศในสวนที่เปนหนวยแสดงผล ตองปลอดภัย
จากการไดยนิ และการแลเห็นของผูไมมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาถึง จึงใหกําหนดมาตรการควบคุมบุคคล
กอนจะเขาพื้นที่หวงหามอีกชัน้ หนึ่งดวย
ขอ ๒๔ การปฏิบัตใิ นเวลาฉุกเฉิน
๒๔.๑ อาคาร สถานที่ ซึ่งเปนที่ตั้งของระบบสารสนเทศใด ที่จดั ใหมีเวร - ยาม
รักษาการณเพื่อพิทักษรักษาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะแลว
ใหถือวาเปนการปฏิบัตติ ามและคําสั่ง
กองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ ลง ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการศึกษา (พุทธศักราช ๒๕๔๙)
๒๔.๒ ใหสวนราชการเจาของอาคารสถานที่ จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณ
ฉุกเฉินตาง ๆ เชน แผนการพิทักษรกั ษาระบบสารสนเทศ แผนการเคลื่อนยายและแผนการทําลายระบบ
สารสนเทศในเวลาฉุกเฉิน โดยเตรียมอุปกรณสนับสนุนในการเคลื่อนยายและทําลายไวใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติไดทันทวงที และชี้แจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขาใจวิธีและขั้นตอนปฏิบัติ และยึดแนวทางปฏิบัติ
ตามและคําสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ ลง ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มาตรการ
และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการศึกษา (พุทธศักราช ๒๕๔๙)
๒๔.๓ เพื่อมิใหสวนใดสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่กําหนดชัน้ ความลับตกไป
อยูในมือของฝายตรงขามหรือผูไมมีอํานาจหนาที่อยางเด็ดขาด ใหทําลายตามลําดับความสําคัญชัน้ ลับที่สุดกอน
๒๔.๔ ใหสวนราชการเจาของอาคารสถานที่ กําหนดมาตรการการปองกันอัคคีภัย
พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการดับเพลิงสําหรับระบบคอมพิวเตอร มาตรการปองกันภัยธรรมชาติ พรอม
จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยธรรมชาติสําหรับระบบคอมพิวเตอร จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สําหรับการฟนฟูระบบ รวมทั้งสถานที่เก็บรักษาสํารองขอมูลที่ปลอดภัย
หมวด ๓
การจัดการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Information System Security Management)
ขอ ๒๕ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการสําหรับผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ
ของ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชในการพิจารณามาตรการควบคุมและปองกันภัย
ระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละระบบ

-7ขอ ๒๖ การกําหนดมาตรการหรือระบบการรักษาความปลอดภัย ตองผานการประเมินความ
เสี่ยงภัย (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดมาตรการปองกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของแตละระบบ
ขอ ๒๗ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตองดําเนินการปองกันใหถึงระดับที่
สมดุลกับความเสี่ยงภัยระบบสารสนเทศที่ประเมินได
ขอ ๒๘ ผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่
๒๘.๑ กําหนดและรักษานโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของ
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘.๒ แตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘.๓ กําหนดหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘.๔ ประเมินความเสี่ยงภัยระบบสารสนเทศเพื่อระบุภัยที่จะเกิดกับระบบ
สารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘.๕ พัฒนาหลักการและกระบวนการดานการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒๘.๖ ตรวจสอบใหมกี ารปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย ที่
เกี่ยวของ กับระบบสารสนเทศ
๒๘.๗ รายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวกับระบบสารสนเทศ ของ
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหแกผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา และหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา
ขอ ๒๙ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ มีอํานาจหนาที่
๒๙.๑ กําหนดมาตรการปองกันสําหรับพื้นที่ทจี่ ะใหมกี ารรักษาความปลอดภัย ตาม
ขอ ๒๓ ตามผลการประเมินความเสี่ยงภัยระบบสารสนเทศและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
๒๙.๒ ควบคุม ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมดของหนวยงาน
๒๙.๓ ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมเขาสูระบบสารสนเทศ ใหเปนไป
ตามความมุงหมายของทางราชการ
๒๙.๔ ควบคุม กํากับ ดูแลการเขาใชเครือขายระบบสารสนเทศใหเปนไป ตามที่
สวนราชการเจาของระบบสารสนเทศนัน้ ๆ กําหนด

-8๒๙.๕ รับผิดชอบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร รวมทั้งมาตรการปองกัน และ
การปรับแกไข
๒๙.๖ ศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคนพบจุดออนของระบบ
ตาง ๆ หรือภัยรูปแบบใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันใหทันสมัยเสมอ
๒๙.๗ พัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบัญชาการศึกษา
๒๙.๘ ตรวจสอบใหมีการปฏิบัตติ ามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย ที่
เกี่ยวของภายในสวนราชการ
๒๙.๙ ใหคําแนะนําและสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูและปฏิบัติตาม
กระบวนการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๓๐ ผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ
๓๐.๑ ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีหนาที่ดาํ เนินการใหผูใช ที่ไดรับ
อนุญาตเขาถึงระบบคอมพิวเตอรได วางระบบปองกันการเขาถึงแฟมรหัสผาน ของผูใช (Password File)
ในระบบสารสนเทศใหพนจากผูไมเกี่ยวของ รักษาความลับ คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานให
ระบบ ตามมาตรการปองกันขอ ๒๙.๑
๓๐.๒ ผูจัดการฐานขอมูล (Database Manager) มีหนาที่ดําเนินการใหผูใช ที่ไดรับ
อนุญาตเขาถึงฐานขอมูลได วางระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูลใหพนจากผูไมเกีย่ วของ
รักษาความลับ คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหฐานขอมูล ตามมาตรการปองกันขอ ๒๙.๑
๓๐.๓ ผูจัดการเครือขาย (Network Manager) มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหผูไดรับ
อนุญาตสามารถเขาถึงระบบเครือขายได วางระบบปองกันการเขาถึงเครือขายใหพนจากผูไมเกี่ยวของ
รักษาความลับ คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหระบบเครือขาย รวมถึงดูแลการเชื่อมตออุปกรณ
คอมพิวเตอรกนั ทางกายภาพใหตรงตามการใชงานที่ไดกําหนดไว ตามมาตรการปองกันขอ ๒๙.๑
๓๐.๔ ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่ดําเนินการใหผูใชที่ไดรับอนุญาต
สามารถเขาถึงโปรแกรมได ตรวจหาขอบกพรอง หรือสิ่งอื่นใดที่เปนภัยตอโปรแกรม เพื่อกําจัดกอนนํา
เขาสูระบบสารสนเทศ ตามมาตรการปองกันขอ ๒๙.๑
ขอ ๓๑ ผูไดรับอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติและดําเนินการดังนี้
๓๑.๑ ปฏิบัติตามมาตรการขอ ๒๙.๑
๓๑.๒ ดําเนินการใด ๆ กับขอมูลเฉพาะที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น และตองปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเครงครัด
๓๑.๓ ใชระบบสารสนเทศอยางระมัดระวังถูกตองตามกระบวนการรักษาความปลอดภัย
และใชในกิจการงานที่ไดรับอนุญาต หรือไดรับมอบหมายเทานั้น

-9๓๑.๔ ตรวจสอบโปรแกรมประสงครายกอนนํามาใชงานในระบบ
๓๑.๕ ไมนําโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาต หรือไมเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเขาสูระบบสารสนเทศ
๓๑.๖ เก็บรักษาและใชงานบัญชีผูใช (Account) รหัสผาน (Password) ใหเปนไปดวย
ความปลอดภัย ไมรั่วไหลถึงบุคคลอื่น
ขอ ๓๒ ผูรับผิดชอบพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน ตองปฏิบัติและดําเนินการ
ดังนี้
๓๒.๑ ดําเนินการตามมาตรการปองกัน ขอ ๒๙.๑
๓๒.๒ ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓๒.๓ จัดทําแผนผัง สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร
๓๒.๔ จัดทํารายการอุปกรณ สถานภาพการใชงาน และกําหนดการใชงานอุปกรณ
ขอ ๓๓ ผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรแตละหนวยมีหนาที่ ดูแล บํารุงรักษา ปองกันภัย
ตรวจสอบความพรอมใชงานตลอดจนควบคุมการใชงานอุปกรณใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไว
ขอ ๓๔ การควบคุมดูแลพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศตองมีการจัดทําแผนปองกันภัย
ของระบบสารสนเทศ
๓๔.๑ แผนการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศ
๓๔.๒ แผนฟนฟูระบบสารสนเทศ
๓๔.๓ แผนปองกันภัยธรรมชาติของระบบสารสนเทศ
๓๔.๔ แผนปองกันอัคคีภัยของระบบสารสนเทศ
๓๔.๕ แผนปองกันภัยที่สวนราชการนั้นพิจารณาวาควรจัดทําตาม สภาพแวดลอม

สวนที่ ๓
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Security)
ขอ ๓๕ ความหมาย เปนมาตรการควบคุมและปองกัน เพื่อยืนยันถึงความถูกตอง สิทธิ์การ
เขาใช ความลับ และความพรอมใชงานของสารสนเทศที่ดําเนินการ หรือที่เก็บรักษาในระบบ
คอมพิวเตอร

- 10 หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร
(Computer Equipment Security)
ขอ ๓๖ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการปองกันการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร การ
รั่วไหล และความเสียหายของขอมูลที่เกิดจากจุดออน หรือขอบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางสภาพความพรอมใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอร
ขอ ๓๗ อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบสารสนเทศของทุกหนวย หรือทุกชุด ตองมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ และจัดทํารายละเอียดที่จําเปน เชน ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาใช การใชงานตลอดจนระดับของ
การปองกัน เปนตน
ขอ ๓๘ จัดเก็บสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือสื่อความเปนสารสนเทศที่มีชั้นความลับได
เชน จานบันทึก ซีดีรอม และอื่น ๆ ที่นํามาแสดงผลโดยระบบคอมพิวเตอรได หากแสดงชั้นความลับไว
ในที่ดังกลาวไมได ใหพิทกั ษรกั ษาตามชั้นความลับนัน้ และใหเก็บในกลอง หรือหีบหอ ซึ่งมีเครื่องหมาย
แสดงชั้นความลับนั้น ๆ
ขอ ๓๙ ใหผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการตรวจสอบอุปกรณ
ที่นํามาติดตั้งใหมทุกครั้ง สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูแลว ใหตรวจสอบทุกรอบ ๓ เดือน
หรือเมื่อมีเหตุอันควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหหวั หนาสวนราชการทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การตรวจสอบ
ขอ ๔๐ การเคลื่อนยายอุปกรณคอมพิวเตอรเขา – ออกนอกพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศ
ของสวนราชการ หรือการเคลื่อนยายที่มีผลทําใหสภาวะการทํางานของอุปกรณ เปลี่ยนแปลงไป จะตอง
แจงและขออนุญาตตามลําดับชั้นถึงเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ และ
ใหผูรับผิดชอบพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการตรวจสอบความปลอดภัยกอนการเคลื่อนยาย
ทุกครั้ง
ขอ ๔๑ กอนนําอุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมบํารุง หรือจําหนายขายซากใหบุคคลภายนอก
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือนําอุปกรณคอมพิวเตอรกลับไปใชในงานของภารกิจ
ใหมภายหลังจากใชในงานของภารกิจอื่น ๆ มาแลว หรือตองการทําลายขอมูลเมื่อหมดความจําเปนในการ
ใชงานแลว หรือเปน การโอนสิทธิ์การถือครองอุปกรณคอมพิวเตอรในลักษณะอื่น ๆ ตองทําลายขอมูล
ทั้งหมดที่มีชั้นความลับตั้งแต “ลับ” ขึ้นไปที่อยูใ นอุปกรณดังกลาวไมใหสามารถกูคนื มาใชงานไดอีก ใน
กรณีทนี่ ําอุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมภายนอกกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และมีการ
เปลี่ยน ชิ้นสวนเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหาย ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของ สวนราชการที่ดําเนินการซอมบํารุงติดตามนําชิน้ สวนดังกลาวกลับมาดําเนินการใหถูกตองตอไป

- 11 หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยการโปรแกรม
(Program Security)
ขอ ๔๒ ความมุงหมาย เพื่อขจัดการใชประโยชนจากจุดออนหรือขอบกพรองของโปรแกรม
ในการทําอันตรายระบบสารสนเทศ
ขอ ๔๓ ผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใชในระบบสารสนเทศ ตองพัฒนาโปรแกรมตามหลัก
วิชาการที่ยอมรับโดยทั่วไปและยินยอมใหทําการตรวจสอบไดตลอดเวลา รวมทั้งแสดงรายละเอียดที่
จําเปนตอการรักษาความปลอดภัยไวทรี่ หัสตนทาง (Source Code) เชน ชื่อผูเขียน วัน เดือน ปที่เขียน หรือ
ปรับปรุงวัตถุประสงค ระดับการปองกัน สําหรับขอมูลที่จําเปนตองใชในการพัฒนา เชน ความสัมพันธที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงโปรแกรมหรือขอมูลลับอื่น ๆ หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหนําโปรแกรมไปใชงานได
ใหเพิ่มเติมไวในเอกสารคูมือผูพัฒนาโปรแกรม ทั้งที่เปนบุคลากรทางคอมพิวเตอรของกองบัญชาการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และบุคคลภายนอกที่รับจัดทําโปรแกรมใหกองบัญชาการศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งรับผิดชอบตอ
การรักษาความลับของขอมูลและความถูกตองของโปรแกรม จัดทําเอกสารหรือคูมือประกอบการใชงาน
สําหรับผูพัฒนาโปรแกรมและผูใ ช และพัฒนาโปรแกรมใหตรงตาม วัตถุประสงคของทางราชการเทานั้น
ใหใชเฉพาะซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ เพื่อปองกันโปรแกรมประสงคราย
ขอ ๔๔ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตใหสวนราชการ ผูมีสิทธิ์และอํานาจในสารสนเทศนั้น
เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูที่สามารถใชงานโปรแกรมดังกลาวไดตามสิทธิ์

สวน ๔
การรักษาความปลอดภัยระบบสือ่ สาร
(Communication Security)
ขอ ๔๕ ความหมาย เปนมาตรการควบคุมและปองกันเพื่อยืนยันถึงความถูกตอง ของการ
โอน การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ หรือการติดตอกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งผานทางระบบสื่อสารวาได
กระทําโดยผูมีอํานาจหนาที่และปองกันผูไมเกี่ยวของเขาถึงระบบสื่อสาร
หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Security)
ขอ ๔๖ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการเขาถึงระบบเครือขาย
โดยไมไดรับอนุญาต ความลับรั่วไหล การบิดเบือนและการทําลายสารสนเทศในระหวางสงผานทาง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

- 12 ขอ ๔๗ สวนราชการเจาของเรื่องสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิ์ และ
อํานาจในสายงาน ที่มีการติดตอแลกเปลี่ยนสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เปนผูพิจารณา
คุณสมบัติของผูใ ชที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงและดําเนินการกับสารสนเทศดังกลาว รวมทั้งพิจารณาระดับ
ของการปองกันที่ตองการ
ขอ ๔๘ การสงสารสนเทศที่มีชั้นความลับผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จะตองไดรับ
อนุมัติจากเจาของเรื่องสารสนเทศผูมีสิทธิ์และอํานาจในสายงานที่กําหนดชั้นความลับนั้นกอน เมื่อไดรับ
อนุมัติแลว สารสนเทศกําหนดชัน้ ลับจะตองสงเขารหัส (Encryption ) โดยมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง
แลวสวนราชการเจาของเรื่องสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิ์ และอํานาจในสายงาน
สามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติของการเขาใชที่สอดคลองกับระเบียบนี้

สวนที่ ๕
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security)
ขอ ๔๙ ความหมาย เปนมาตรการปองกันสารสนเทศที่อยูในระบบจากการเขาถึง ดวยการ
รักษาความลับไมใหรั่วไหล การคงสภาพขอมูล และการสรางสภาพพรอมใชงานใหแกผูมีสิทธิ์ รวมถึง
มาตรการปองกันอื่น ๆ ที่จําเปน
หมวด ๗
การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
(Database Security)
ขอ ๕๐ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการปองกันฐานขอมูลจากการเขาถึง การเปลี่ยนแปลง
การโอนถายขอมูลหรือการกระทําใด ๆ โดยผูไมเกี่ยวของ ตลอดจนการเตรียมระบบสํารองและการฟน ฟู
ระบบ
ขอ ๕๑ ขอมูล ขาวสารสารสนเทศทุกประเภทในฐานขอมูลตองไดรับการจัดระดับการปองกัน
ผูมีสิทธิ์เขาใชหรือดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํ เปนตอมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๕๒ สวนราชการเจาของฐานขอมูล ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงาน เปนผูพิจารณา
คุณสมบัติของผูใ ชและโปรแกรมที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการใด ๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธิ์ และจัดให
มีแฟมลงบันทึกเขาออก (Log File) การใชงานสําหรับฐานขอมูลตามความจําเปน เพื่อประโยชนใน การ
ตรวจสอบความถูกตองของการใชงานฐานขอมูล
ขอ ๕๓ ในกรณีฐานขอมูลที่มีการใชรวมกันระหวางราชการใหจัดทําขอตกลงการใช

- 13 หมวด ๘
การจัดการสารสนเทศ
(Information Mangament)
ขอ ๕๔ ความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการใชสารสนเทศ ที่มีชั้น
ความลับในรูปแบบตาง ๆ
ขอ ๕๕ ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการแสดงชั้นความลับของสารสนเทศ ปฏิบัติดังนี้
๕๕.๑ สารสนเทศที่จัดทําในรูปแบบเอกสารหรือรายงาน ใหแสดงหรือพิมพตัว
อักษรตามชัน้ ความลับกึ่งกลางหนาทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารที่มีชั้นความลับนัน้ โดยใช
ตัวอักษรที่มีขนาดใหญกวาที่ใชในขอความปกติ และใชสีหรือความเขมของตัวอักษรที่มขี นาดใหญ
๕๕.๒ สารสนเทศที่จัดทําในรูปแบบ ภาพเขียน เรขา ภาพถาย แผนที่ แผนภูมิ
แผนผัง ใหแสดงหรือพิมพตัวอักษรตามชั้นความลับ เชนเดียวกับขอ ๕๕.๑ โดยใหแสดงชั้นความลับให
ปรากฏเห็นไดชัดเจน หรือแสดงไวใกลชื่อภาพ หรือมาตรสวน
๕๕.๓ ในการแสดง นําเสนอ หรือพูดถึงสารสนเทศที่มีชั้นความลับ ใหผูแสดงหรือ
ผูพูดแจงใหผูดูหรือผูฟงทราบชัน้ ความลับที่กําหนดของสารสนเทศนั้น ๆ หากแสดงภาพฉายบนจอภาพ
ใหแสดงชั้นความลับดวยอักษร ทั้งกอนและเมื่อเสร็จสิ้นการแสดง การนําเสนอหรือพูดแลว
๕๕.๔ สารสนเทศที่กําหนดชัน้ ความลับ จะตองวางระบบปองกันมิใหผูไมมี หนาที่
เกี่ยวของเขาถึงและแกไข ลบลาง หรือทําลายโดยพลการ และหากมีขอมูลที่เปนชั้นความลับหลายชั้น
ความลับอยูในแฟมขอมูลเดียวกัน ใหกําหนดชั้นความลับสูงสุดของสารสนเทศนั้นไวที่แฟมขอมูล
ดังกลาว
ขอ ๕๖ การจัดทําซ้ํา หรือจัดทําสําเนาขอมูลสารสนเทศที่กําหนดชัน้ ความลับ ตองไดรับ
อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเรื่องสารสนเทศ ที่กําหนดชั้นความลับนั้น และใหรวมหมายถึง
การสั่งงานระบบคอมพิวเตอรใหจัดการพิมพออกเปนเอกสารลับนั้นดวย
ขอ ๕๗ การปรับและยกเลิกชั้นความลับของสารสนเทศ ใหเจาของสารสนเทศตรวจสอบ
อยูเสมอวาชั้นความลับของสารสนเทศที่กําหนดไวแตเดิมยังจําเปนตองใชอยูหรือไม เพราะสารสนเทศ
อาจลดชั้น เพิ่มชั้นหรือยกเลิกชัน้ ความลับไดตามความจําเปน และควรลดชั้นลงทุกโอกาสเทาที่กระทําได
เพื่อลดภาระในการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๕๘ สารสนเทศที่ไดรับจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หากรัฐบาล
หรือองคการนัน้ ๆ ไดกําหนดชั้นความลับไว จะตองปฏิบัติตอสารสนเทศนั้นเทาเทียมกับสารสนเทศที่
กําหนดชัน้ ความลับ

- 14 ขอ ๕๙ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร หรือสารสนเทศใด ๆ ของทางราชการ ผานสื่อทางระบบ
สารสนเทศใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งของกองบัญชาการศึกษา หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๖๐ สารสนเทศที่กําหนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” ที่ใชรวมกันระหวาง
สวนราชการตองแบงระดับการเขาถึงสารสนเทศตามหนาที่ของผูใช
ขอ ๖๑ สารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอร หากสารสนเทศเปนรางหรือสําเนาของเอกสาร
ที่มีชั้นความลับ จะตองแสดงชั้นความลับเชนเดียวกับเอกสารตนฉบับ ในกรณีที่เอกสารตนฉบับได
ดําเนินการทําลายแลวใหลบทิ้งสารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอรนั้นดวย โดยการทําลายแบบไมให
สามารถกูขอมูลกลับคืนไดภายหลัง
ขอ ๖๒ กุญแจเพื่อการถอดรหัสลับ (Decryption Key) ทุกชนิดทีใ่ ชในการเขารหัสระบบ
สารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่มีชั้นความลับ “ลับ” ขึ้นไป ตองจํากัดการเขาถึงเทาที่จําเปนและ ควร
เปลี่ยนตามวาระดังนี้
๖๒.๑ ตามหวงระยะเวลาอยางนอย ๓ เดือนตอหนึ่งครั้ง แตตองไมกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนได
๖๒.๒ เมื่อมีการเปลี่ยนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเขารหัส พรอมทั้งสั่งยกเลิกกุญแจ
เพื่อการถอดรหัสลับ (Decryption Key) เดิม
๖๒.๓ เมื่อความลับรั่วไหลหรือสงสัยวา ความลับรั่วไหล
ขอ ๖๓ รหัสผาน (Password) และแฟมรหัสผาน (Password File) ของผูใช ที่ใชในระบบ
สารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่มีชั้นความลับ “ลับ” ขึ้นไป และใหผูใชทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ รักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับรหัสผานประจําตัว

สวนที่ ๖
การปฏิบัตเิ มื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๖๔ ความมุงหมาย เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ ปลอดภัย
ตอระบบสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําที่ฝาฝน หรือละเลยใหเหลือนอยที่สุด พรอมทั้งตรวจสอบคนหาสาเหตุผลเสียหายเพื่อปรับปรุง
มาตรการปองกันการละเมิดที่จะเกิดขึ้นซ้ําอีกกับกําหนดวิธดี ําเนินการตอผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๖๕ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
๖๕.๑ เมื่อตรวจพบหรือสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ หรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการทราบโดยเร็วที่สุด

- 15 ๖๕.๒ เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ
ดําเนินการดังนีต้ อไปนี้
๖๕.๒.๑ รายงานขั้นตนตอผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ หากพบวาเปนการละเมิดตอสารสนเทศที่
มีชั้นความลับ
๖๕.๒.๒ ลดความเสียหายเบื้องตน โดยการระงับใช แกไข หรือยกเลิกระบบ
สารสนเทศที่สงสัยวาถูกละเมิดนั้น หากเปนสารสนเทศที่มีชั้นความลับจะตองยกเลิกชั้นความลับโดยทันที
และแจงใหเจาของเรื่องสารสารเทศที่มีชั้นความลับนัน้ ทราบดวย
๖๕.๒.๓ สํารวจความเสียหายที่เกิดจากการละเมิด ตรวจสอบสาเหตุ และ
จุดออนหรือขอบกพรองทีก่ อใหเกิดการละเมิด ใหมีผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ
ศึกษารวมในการตรวจสอบสาเหตุดวย
๖๕.๒.๔ รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทราบ พรอมทั้งแนวทางปองกันมิใหเกิด
การละเมิดซ้ํา
๖๕.๒.๕ ในกรณีทรี่ ะบบรหัส ประมวลลับที่ใชในระบบสารสนเทศสูญหาย
หรือสงสัยวามีผูไมมีอํานาจหนาที่ทราบระบบรหัส ประมวลลับ ใหระงับใช ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรหัส
ประมวลลับนั้นโดยทันที แลวรายงานใหผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๖๖ ความรับผิดชอบของผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองบัญชาการ
ศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖๖.๑ แจงใหสวนราชการเจาของสารสนเทศรวม ทราบโดยเร็วที่สุด
๖๖.๒ ตั้งคณะกรรมการรวมกับสวนราชการที่มกี ารละเมิดตอสารสนเทศ สืบสวน
สอบหาตัวผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดโดยเร็วที่สุด
๖๖.๓ แจงใหสวนราชการตนสังกัดลงโทษผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดตอการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามกรณีทกี่ อใหเกิดความเสียหายตอระบบหรือสงตัวผูกระทํา
ผิดไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๖๖.๔ สั่งใหแกไขขอบกพรอง และปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําขึ้นอีก
ขอ ๖๗ ความรับผิดชอบของสวนราชการที่มีผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย
๖๗.๑ ลงโทษทางวินัยผูละเมิดและผูรับผิดชอบตอการละเมิด ตามความเหมาะสม
เพื่อมิใหเกิดการละเมิดซ้ําขึ้นอีก ในกรณีผูละเมิดเปนบุคคลภายนอกกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป

- 16 ๖๗.๒ หากกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง หรือเขาขายความผิด
ตามกฎหมาย ใหสงตัวไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๖๗.๓ พิจารณาขอมูลสารสนเทศที่มีชั้นความลับ รหัส ประมวลลับ ที่อยูในความ
รับผิดชอบ หากไดรับความเสียหายหรือไดรับความกระทบกระเทือน ตองดําเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด
๖๗.๔ กําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม เพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดการละเมิดซ้ํา
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ ยกเลิกโปรแกรมและอื่น ๆ
๖๗.๕ หากกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศ และตองเสียคาใชจายในการ
กูคืนมา ใหสวนราชการเรียกรองคาเสียหายสวนนี้ เพื่อเปนคาใชจายในการกูระบบ
ขอ ๖๘ ในกรณีที่มกี ารละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
สารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยางรายแรง ใหผูอํานวยการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ สั่งการแกไข เปลี่ยนแปลง
ระบบ แผนงาน และวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปนและความเหมาะสม
ขอ ๖๙ เพื่อใหการดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามระเบียบ
นี้เปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว จึงอธิบายศัพทเฉพาะบางคําที่ปรากฏอยูในระเบียบนี้เพิ่มเติม
รวมทั้งคําศัพทคอมพิวเตอรซึ่งมีความหมายใกลเคียงกัน ดังนี้
๖๙.๑ ผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ (ผนวก ๑)
๖๙.๒ ศัพทคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ (ผนวก ๒)
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐

พลตํารวจโท
( สถาพร ดวงแกว )
ผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา

ผนวก ๑
ผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ
๑. ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีความรูดานฮารดแวร ซอฟตแวรระบบเปน
อยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑.๑ บริหารและดูแลอุปกรณคอมพิวเตอรซึ่งเปนแมขายบริการแกหนวยงานตาง ๆ ของ
สวนราชการ
๑.๒ ควบคุมและตรวจสอบการใชงานระบบ
๑.๓ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การบํารุงรักษาระบบ
๑.๔ รักษาความปลอดภัยระบบ เชน รักษาความลับ ความคงสภาพและความพรอมใชงาน
๒. ผูจัดการฐานขอมูล (Database Manager) มีความรูดา นการจัดการฐานขอมูล ระบบ
คอมพิวเตอรเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๒.๑ ควบคุมดูแลฐานขอมูล เชน การรวบรวม การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง การลบ การจัด
โครงสราง การใชงาน การเก็บ และการเรียกดู
๒.๒ เลือก ตัดตอน และกําหนดรูปแบบขอมูลที่เก็บในแฟมขอมูล
๒.๓ รักษาความปลอดภัยฐานขอมูล เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ และความพรอม
ใชงานใหฐานขอมูล
๒.๔ ตรวจสอบฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูล
๒.๕ ควบคุม และบริการการใชงานฐานขอมูล
๓. ผูจัดการเครือขาย (Network Manager) มีความรูดานฮารดแวร การสื่อสารขอมูล และ
อุปกรณในระบบเครือขายเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๓.๑ กําหนดเลขที่อยูไอพี (IP Adress) ใหคอมพิวเตอรในเครือขายของสวนราชการโดย
ประสานกับสวนราชการ หรือผูบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกองบัญชาการศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๒ กําหนดบัญชีผูใช (Account ) และรหัสผาน (Password) ของผูใชภายในเครือขาย
ที่รับผิดชอบ
๓.๓ ดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในสวนราชการ
๓.๔ ดูแลโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบเครือขาย เชน โทรศัพท โมเด็ม
ฮับ เปนตน
๓.๕ รักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ และความ
พรอมใชงานใหระบบเครือขาย
๔. ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีความรูเรื่องระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรและฐานขอมูลเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้

- 18 ๔.๑ เขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ จัดหาขอมูลเพื่อทดสอบโปรแกรม
๔.๓ ดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนา
๔.๔ รักษาความปลอดภัยโปรแกรม เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ และความพรอม
ใชงานใหโปรแกรม

ผนวก ๒
คําศัพทคอมพิวเตอรทเี่ กี่ยวของ
๑. Account ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: บัญชีผูใช
อธิบายความหมาย
: เปนสัญลักษณหรือชุดของตัวอักษรเรียงติดตอกัน มีลักษณะเปนหนึ่งเดียว (Unique)
ไมซ้ํากันเพื่อเปนการระบุตัว (Identification) เจาของบัญชี หรือกลุมคนที่สามารถเขาถึงระบบได บัญชี
ผูใชเปนเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทีใ่ ชควบคูก ับรหัสผาน (Password)
๒. Application ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: การประยุกต
อธิบายความหมาย
: งานที่ทําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหไดผลลัพธตามที่
ตองการ เชน งานออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรม งานพยากรณทางธุรกิจ งานดานการจัดการสถาน
พยาบาล เปนตน การประยุกต มีความหมายรวมถึงโปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมใชงาน
(Application Program) และซอฟตแวรประยุกต (Application Software)
๓. Computer Network ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
: เครือขายคอมพิวเตอร, ขายงานคอมพิวเตอร
อธิบายความหมาย
: เปนคํากลาวโดยทั่ว ๆ ไปของการเชื่อมตอสื่อสารกันระหวางระบบคอมพิวเตอร ตั้งแต
๒ ระบบขึ้นไป หรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องปลายทาง (Terminals) ทั้งหลาย เพื่อใหสามารถ
นําขอมูล โปรแกรม รวมทั้งอุปกรณรอบขางมาใชงานรวมกันได โดยมีอุปกรณ ในระบบสื่อสารเปนตัว
เชื่อมโยง
๔. Decryption/Encryption ยังไมมกี ารกําหนดไวในศัพทคอมพิวเตอรฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: การถอดรหัสลับ / เพื่อการเขารหัสลับ
อธิบายความหมาย
: การถอดรหัสลับ (Decryption)
(๑) กระบวนการนําขอความ (Message) ที่ผานการเขารหัสลับ (Encrypted) แลวมาแปลง
กลับใหเปนขอความดั้งเดิม (Original meaningful Message) หรือขอความธรรมดา (plaintext) เปนความที่
ตรงกันขามกับคําวา การเขารหัสลับ

-๒(๒) กระบวนการทีต่ รงขาม คือ การแปลงขอความที่เขารหัสลับแลว ใหกลับไปอยูใน
รูปแบบปกติ คําที่มีความหมายเหมือนกัน คือ เขารหัส (encode) และถอดรหัส (decode) หรือ เขารหัส
(encipher) และถอดรหัส (decipher) ซึ่งใชแทนคําวา เขารหัส (encrypt) และถอดรหัส (decrypt) และเรียก
ระบบที่มีการเขารหัสลับและถอดรหัสลับวา ระบบการเขารหัสลับ (cryptosystem)
: การเขารหัสลับ
(๑) เปนขบวนการเขารหัสใหขอความเพื่อทําใหไมทราบความหมาย ที่แทจริงของขอความ
ดังกลาว
(๒) กระบวนการเขารหัส (encode) หรือการเขารหัสลับ (encryption) ใหแกขอมูล (data)
ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งตองการรหัสเฉพาะเจาะจง (spceific code) หรือ กุญแจ (key) สําหรับการแปลงใหกลับมา
เปนขอมูลดั้งเดิม (Original data)
(๓) เปนการเขารหัสขอมูลสื่อสาร (communication data)
๕. Decryption Key/Encryption Key ยังไมมีการกําหนดไวในศัพทคอมพิวเตอร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
: กุญแจเพื่อการถอดรหัสลับ / กุญแจเพื่อการเขารหัสลับ
อธิบายความหมาย
: เปนคําศัพทสําหรับการเขารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key System) ประกอบดวย
ไฟลคอมพิวเตอรคูหนึ่ง คือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) ใชในการเขารหัสลับ ซึ่งไฟลสําหรับการเขา
รหัสคือ Encryption Key และ กุญแจลับ (Secret Key) ใชเมื่อถอดรหัสลับ ซึ่งไฟลสําหรับการถอดรหัสคือ
Decryption Key
๖. Hardware ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: ๑. สวนเครื่อง, ฮารดแวร
: ๒. สวนอุปกรณ, ฮารดแวร
อธิบายความหมาย
: ระบบคอมพิวเตอรสวนที่เปนอุปกรณทางกายภาพ เชน อิเล็กทรอนิกส แมเหล็กและ
เครื่องจักรกล แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของฮารดแวรและซอฟตแวร ซึ่งเปนองคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรเชนเดียวกัน

-๓–
๗. Log File ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: แฟมลงบันทึกเขาออก
อธิบายความหมาย
: เปนการบันทึกการปฏิบัติทั้งหมดของอุปกรณที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูล
(Data Processing Equipment) จะบันทึกงานทุกงานหรือการดําเนินการ (Run) ตามลําดับที่เกิดขึ้นเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดของแตละงาน รวมทั้งกิจกรรมที่ทาํ ทั้งนี้เพื่อนํามาตรวจสอบ ความถูกตองของการใช
งานไดในภายหลัง
๘. Malicious Code ยังไมกําหนดความหมายไวในศัพทคอมพิวเตอร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
: โปรแกรมประสงคราย
อธิบายความหมาย
: โปรแกรมหรือสวนของโปรแกรมที่สรางขึ้นและเผยแพร โดยผูมีเจตนาราย มุงทําลาย
อยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งที่เปนเปาหมาย โดยทั่วไปโปรแกรมประสงครายจะแบงตามลักษณะการ
แพรกระจายและการกระทําได ๕ ประเภท คือ
๘.๑ ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) เปนโปรแกรมหรือสวนของโปรแกรม ที่
ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการทําลายอยางใดอยางหนึ่ง หนทางเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการเกาะติดกับ
โปรแกรมที่ใชงานทั่ว ๆ ไป ภายในระบบคอมพิวเตอรและทําใหโปรแกรมเปาหมายที่อาศัยอยูนั้นกลายเปน
โปรแกรมประสงครายดวย ไวรัสคอมพิวเตอรแพรกระจายโดยสําเนาตัวเอง (Copy) ไปเกาะติดกับโปรแกรม
ตาง ๆ เพื่อใหโปรแกรมเหลานั้นนําพาไปยังสวนตาง ๆ ของระบบ เพื่อจะไดแพรกระจายไปสูโปรแกรม
อื่น ๆ ที่ยังไมมีโปรแกรมไวรัสเกาะอยู ซึ่งการแพรกระจายจะเปนลักษณะทวีคณ
ู ทําลายเปาหมายไดทุก
รูปแบบตามเจตนาของผูเขียนโปรแกรม ไวรัสคอมพิวเตอรมักจะแบงประเภทตามแหลงที่อาศัยภายใน
ระบบ หรือโปรแกรมทีจ่ ะกระทําการโดยเฉพาะ เชน ไวรัสในสวนการปลุกเครื่อง (Boot Sector Virus)
แมโครไวรัส (Macro Virus) เปนตน ไวรัสคอมพิวเตอรจะกระทําการ (Active) ไดก็ตอเมื่อโปรแกรม
เปาหมาย ที่โปรแกรมไวรัสอาศัยอยูมีการดําเนินการ (Run/Process)
๘.๒ หนอน (Worm) เปนโปรแกรมที่สามารถสําเนาตัวเอง (Copy) ใหแพรกระจายใน
ระบบเครือขาย และสามารถกระทําการ (Active) ตาง ๆ ไดโดยลําพัง ไมตองอาศัยโปรแกรมอื่น ๆ ในการ
นําพาไปยังสวนตาง ๆ ของระบบ ทําลายระบบโดยการสําเนาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนระบบไมสามารถ
ทํางานตอไปได

-๔๘.๓ ตัวลวง หรือ มาโทรจัน (Trojan Horse) เปนโปรแกรม หรือสวนของโปรแกรม ที่
ถูกนํามาซอนไวในโปรแกรมใชงานโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งภายในระบบโดยผูใชไมทราบและคิดวา
เปนโปรแกรมทีใ่ ชงานตามปกติ มักกระทําโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการบํารุง
รักษาโปรแกรม เชน โปรแกรมมาโทรจันที่แทรกมากับบท (คําสั่ง) ลงบันทึกเขา (Login Script) ที่รอให
บริการแกผูใชที่ตองการเขาสูระบบใดระบบหนึ่ง โดยการใสบัญชีผูใชและรหัสผาน ซึ่งนอกจากทําหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองแทจริงในการเขาระบบของผูใชแลวยังแอบสําเนาบัญชีผูใชและรหัสผานดังกลาว
เก็บไวใชประโยชนสวนตัวในภายหลัง
มาโทรจัน ไมสามารถเคลื่อนยายหรือสําเนาตัวเองได บางครั้งใชเปนทีพ่ รางตัว
ของโปรแกรมประสงครายอื่น ๆ มักเปนไปในลักษณะของการเชิญชวนใหเกิดความสนใจและนําโปรแกรม
ดังกลาวบรรจุเขาในระบบ ซึ่งผูใชเองที่นํามาโทรจันเขาสูร ะบบโดยไมเจตนา เชน เกมสคอมพิวเตอร
(Computer Game) โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ภาพอนาจาร (Nude) เปนตน ซึ่งโปรแกรม
เหลานี้เมื่อบรรจุเขาระบบไดแลวก็อาจแพรไวรัสหรือโปรแกรมประสงครายอื่น ๆ ได
๘.๔ กับดัก (Trap Door) เปนโปรแกรมที่สรางใหมีหนทางลับหรืออภิสิทธิ์ ในการเขาสู
ระบบ โปรแกรมหรือขอมูลเปาหมายไดเฉพาะบุคคลและตลอดเวลาที่ตองการ โดยปกติมีวตั ถุประสงคให
ผูควบคุมระบบใชเปนทางเขาเพื่อดูแล บํารุงรักษา หรือตรวจสอบระบบ เชน โปรแกรมของเครื่องรับจาย
เงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) กําหนดใหรหัสผาน ๙๙๙๙ เปนรหัสผานที่สามารถเขาถึงการ
บันทึกเขาออก (Log) ของรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) ยอดเงินฝากเขาลูกคา
กับดัก กระทําไดโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในชวงที่กําลังพัฒนา
โปรแกรมซึ่งอาจสรางทางลับเพื่อหาประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากระบบในภายหลังจากตัวอยางขางตน
เมื่อสามารถเขาสูแฟมบันทึกเขาออก (Log File) ของรายการเปลี่ยนแปลงไดแลวอาจสรางโปรแกรมใหมี
การโอนเงินหลังจุดทศนิยมจากรายการเปลี่ยนแปลงมาสะสมไวในบัญชีลับบัญชีใดบัญชีหนึ่งได
๘.๕ ระเบิด (Bomb) เปนโปรแกรมที่มีเจตนารายอยางใดอยางหนึ่ง จะดําเนินการเมื่อมี
เหตุการณตรงตามเงื่อนไขเกิดขึ้น ไดแก เงื่อนไขเวลา วันที่ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เชน โปรแกรมกําหนดให
จัดรูปแบบจานบันทึกแบบแข็ง (Format HardDisk) เมื่อมีผูเขาใชระบบที่มีบัญชีผใู ชขึ้นตนดวยอักษร “ S”
ครบ ๕๐ ครั้ง เปนตน อยางไรก็ตามปจจุบันโปรแกรมประสงครายไดมกี ารพัฒนาความสามารถ ในการ
ทําลายและการหลบหลีกการตรวจจับของโปรแกรมปองกันตาง ๆ อยูเสมอ ดังนั้น ในอนาคตจะปรากฏ
โปรแกรมประสงครายในรูปแบบที่มกี ารผสมผสานกันหลายๆ ประเภทมากยิ่งขึ้น
๙. Password ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: รหัสผาน

-๕๙. Password ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: รหัสผาน
อธิบายความหมาย
: เปนชุดของตัวอักษรหรือคําพิเศษ (Spacial Word) หรือวลี (Phase) ซึ่งใหสิทธิ์ในการ
เขาถึงระบบแกผูใชแตละคน นอกจากนี้ รหัสผานยังเปนเครื่องมือรักษาความปลอดภัย ที่ใชแสดงตอ
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหการรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) ของผูใช และ ตรวจสอบสิทธิ์
ในการใชงานระบบ (Access to its Resources) ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดระเบียบปฏิบัตใิ หผูใชสามารถ
จัดการรหัสผานของตนเองไดอยางปลอดภัยและถูกตอง
๑๐. Program ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: ๑. โปรแกรม, ชุดคําสั่ง
: ๒. สรางโปรแกรม
อธิบายความหมาย
: เปนชุดคําสั่งที่ตอเนื่องกันเปนลําดับเพื่อใหคอมพิวเตอรประมวลผล ในลักษณะที่
ตองการ อาจอยูในรูปของการเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง (High-Leve) ซึ่งตองผานการแปล
ความหมายใหเปนรหัสจุดหมาย (Object Code) กอนคอมพิวเตอรจึงประมวลผลได หรืออาจอยูในรูปของ
รหัสจุดหมาย(Object Code) ซึ่งสามารถสั่งใหคอมพิวเตอรประมวลผลไดโดยตรง โปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยทั่วไปแบงเปน ๒ ประเภท คือ
- โปรแกรมระบบ (System Program) ไดแก โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating
System Program) โปรแกรมบรรจุ (Loader, Loading Program) ตัวแปลโปรแกรม หรือโปรแกรมแปล
โปรแกรมหรือคอมไพเลอร (Compiler) เปนตน โปรแกรมเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวก ในการใชงาน
คอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมใชงาน (Application Program) เปนโปรแกรมที่สรางขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ เชน โปรแกรมประมวลผลคํา
(Word Processing) - สารบรรณ - ธุรการ โปรแกรมทางธุรกิจ – การเงิน - การธนาคาร โปรแกรมเกี่ยวกับ
งานวิจัย - การศึกษา – การพยากรณ โปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ – เครื่องมือเฉพาะอยาง
เปนตน
โปรแกรมเหลานี้มักจะเขียนดวยภาษาระดับสูงและใชประโยชนเพียงกลุมผูใ ชบาง
กลุมเทานั้น รวมทั้งตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อใหใชงานไดทนั สมัยอยูเสมอ

-๖๑๑. Software ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: สวนชุดคําสั่ง ซอฟตแวร
อธิบายความหมาย
: เปนคําที่ใชเรียกโปรแกรมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ตองการแสดงให
เห็นถึงความแตกตางระหวาง ฮารดแวร และซอฟตแวร ซึ่งเปนองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
: เปนคําสั่งที่อยูในรูปภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งเปนภาษาระดับต่ํา (LowLevel) ที่หนวยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและประมวลผลตามคําสั่งนัน้ ไดทนั ที
โดยทั่วไปมี ๒ ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) และซอฟตแวร
ประยุกต (Application Software)

