ประกาศสํ านักคอมพิวเตอร์
เรือง นโยบายความมันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพือกําหนดเป็ นกรอบและเป็ นแผนนําทางในระดับกลยุทธ์ เพือยกระดับมาตรฐานการรักษาความ
มันคงปลอดภัยให้อยูร่ ะดับมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ตลอดจน
การกูค้ ืนระบบอย่างรวดเร็ วหลังจากการโจมตีสินสุ ดลง และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของผูใ้ ช้งานระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียดดังนี
นโยบายความมันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
หมวด ๑ ว่ าด้ วยการพิสูจน์ ตวั ตน (Accountability, Identification and Authentication)
ข้อ ๑.๑ ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีในการป้ องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชือผูใ้ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) โดยผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีบญั ชีชือผูใ้ ช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับ
ผูอ้ ืนรวมทังห้าม ทําการเผยแพร่ แจกจ่าย ทําให้ผอู ้ ืนล่วงรู ้รหัสผ่าน (Password)
ข้อ ๑.๒ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ทีเกิดจากบัญชีของผูใ้ ช้งาน (Username) ไม่ว่า
การกระทํานันจะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรื อไม่กต็ าม
ข้อ ๑.๓ ผูใ้ ช้งานต้องทําการพิสูจน์ตวั ตนทุกครังก่อนทีจะใช้ทรัพย์สินหรื อระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ และหากการพิสูจน์ตวั ตนนันมีปัญหา ไม่วา่ จะเกิดจากรหัสผ่าน การโดนล็อค หรื อเกิด
จากความผิดพลาดใดๆ ผูใ้ ช้งานต้องแจ้งให้ผดู ้ ูแลระบบทราบทันทีโดย
(๑) คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการควรต้องทําการพิสูจน์ตวั ตน
ทุกครัง
(๒) การใช้งานระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตจะต้องทําการพิสูจน์ตวั ตนทุกครัง
(๓) การใช้งานระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีการบันทึ กข้อมูลซึ งสามารถบ่งบอกตัวตน
บุคคล ของผูใ้ ช้งานได้

(๔) เมือผูใ้ ช้งานไม่อยูท่ ี เครื องคอมพิวเตอร์เครื องคอมพิวเตอร์ทุกเครื องต้องทําการล็อค
หน้าจอ ทุกครัง และต้องทําการพิสูจน์ตวั ตนก่อนการใช้งานทุกครัง
หมวด ๒ ว่ าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์ สิน (Assets Management)
ข้อ ๒.๑ ผูใ้ ช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสํานักคอมพิวเตอร์ ทีเป็ น
เขตหวงห้ามโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบ
ข้อ ๒.๒ ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาํ อุปกรณ์หรื อชินส่ วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบ
ข้อ ๒.๓ ผูใ้ ช้งานต้องไม่นาํ เครื องมือ หรื ออุปกรณ์อืนใด เชือมเข้าเครื อข่ายเพือการประกอบธุรกิจ
ส่วนบุคคล
ข้อ ๒.๔ ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้หรื อลบแฟ้ มข้อมูลของผูอ้ ืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ข้อ ๒.๕ ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรื อทําสําเนาแฟ้ มข้อมูลทีมีลิขสิ ทธิ กํากับการใช้งาน ก่อนได้รับ
อนุญาต
ข้อ ๒.๖ ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบไว้ให้ใช้งาน
เสมือนหนึ งเป็ นทรัพย์สินของผูใ้ ช้งานเอง โดยบรรดารายการทรัพย์สิน (Asset lists) ทีผูใ้ ช้งานต้อง
รับผิดชอบจะอยูแ่ นบท้ายเอกสารข้อบังคับนี การรับหรื อคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกครังโดย
เจ้าหน้าทีทีสํานักคอมพิวเตอร์มอบหมาย
ข้อ ๒.๗ กรณี ทีมีการนําครุ ภณ
ั ฑ์ไปใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ผูใ้ ช้งานต้องดูแลและ
รับผิดชอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทักษิณทีได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒.๘ ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีต้องชดใช้ค่าเสี ยหายไม่วา่ ทรัพย์สินนันจะชํารุ ด หรื อสูญหายตามมูลค่า
ทรัพย์สิน หากความเสี ยหายนันเกิดจากความประมาทของผูใ้ ช้งาน
ข้อ ๒.๙ ผูใ้ ช้งานต้องไม่ให้ผอู ้ ืนยืม คอมพิวเตอร์ หรื อโน๊ตบุ๊ค ไม่ว่าในกรณี ใดๆ เว้นแต่การยืมนัน
ได้รับ การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอาํ นาจ

ข้อ ๒.๑๐ ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเตรี ยมไว้ให้ใช้งานมี
วัตถุประสงค์เพือการใช้งานของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านัน ห้ามมิให้ผใู้ ช้งานนําทรัพย์สินและระบบ
สารสนเทศต่างๆ ไปใช้ในกิจกรรมทีมหาวิทยาลัยทักษิณไม่ได้กาํ หนด หรื อทําให้เกิดความเสี ยหายต่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๒.๑๑ ความเสี ยหายใดๆ ทีเกิดจากการละเมิดตามข้อ ๑๓ ให้ถือเป็ นความผิดส่ วนบุคคลโดย
ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายทีเกิดขึน
หมวด ๓ ว่ าด้ วยการบริหารจัดการข้ อมูลองค์ กร (Corporate Management)
ข้อ ๓.๑ ผูใ้ ช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่วา่ ข้อมูลนันจะเป็ นของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ หรื อเป็ นข้อมูลของบุคคลภายนอก
ข้อ ๓.๒ ข้อมูลทังหลายทีอยูภ่ ายในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็ นทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้ามไม่ให้ทาํ การเผยแพร่ เปลียนแปลง ทําซํา หรื อทําลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๓.๓ ผูใ้ ช้งานมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรื อ ข้อมูลของผูร้ ับบริ การ หากเกิดการสูญหาย โดยนําไปใช้ในทางทีผิด การเผยแพร่ โดยไม่รับอนุ ญาต
ผูใ้ ช้งานต้องมี ส่ วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อความเสี ยหายนันด้วย
ข้อ ๓.๔ ผูใ้ ช้งานต้องป้ องกัน ดูแล รักษาไว้ซึงความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล
ข้อ ๓.๕ ผูใ้ ช้งานมีสิทธิ โดยชอบธรรมทีจะเก็บ รักษา ใช้งานและป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม
เห็นสมควร มหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิ ทธิ ส่ วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคล
หนึ งบุคคล ใดทําการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ช้งานทีครอบครองข้อมูลนัน
ยกเว้นในกรณี ที มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรื อ คาดว่าข้อมูลนันเกียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ งมหาวิทยาลัยทักษิณอาจแต่งตังให้ผทู ้ าํ หน้าทีตรวจสอบ ทําการตรวจสอบข้อมูล
เหล่านันได้ ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้งานทราบ

หมวด ๔ ว่ าด้ วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management)
ข้อ ๔.๑ ผูใ้ ช้งานมีสิทธิ ทีจะพัฒนาโปรแกรมหรื อฮาร์ดแวร์ ใดๆ แต่ตอ้ งไม่ดาํ เนินการดังนี
(๑) พัฒนาโปรแกรมหรื อฮาร์ดแวร์ ใดๆ ทีจะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ
รวมทังการกระทําในลักษณะเป็ นการแอบใช้รหัสผ่าน การลักลอบทําสําเนาข้อมูล
บุคคลอืน หรื อแกะ รหัสผ่านของบุคคลอืน
(๒) พัฒนาโปรแกรมหรื อฮาร์ดแวร์ ใดๆ ซึ งทําให้ผใู ้ ช้มีสิทธิ และลําดับความสําคัญในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกว่าผูใ้ ช้อืน
(๓) พัฒนาโปรแกรมใดทีจะทําซําตัวโปรแกรมหรื อแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอืน
ในลักษณะ เช่นเดียวกับหนอนหรื อไวรัสคอมพิวเตอร์
(๔) พัฒนาโปรแกรมหรื อฮาร์ดแวร์ ใดๆ ทีจะทําลายระบบจํากัดสิ ทธิ การใช้ (License)
ซอฟต์แวร์
(๕) นําเสนอข้อมูลทีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิ ทธิ แสดงข้อความรู ปภาพไม่เหมาะสม หรื อ
ขัดต่อ ศีลธรรมประเพณี อนั ดีงามของประเทศไทย กรณี ทีผูใ้ ช้สร้างเว็บเพจบน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ ๔.๒ ห้ามเปิ ดหรื อใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรื อโปรแกรมทีมีความเสี ยง
ในระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์ เรนท์(Bittorrent), อีมลู (emule) เป็ นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๔.๓ ห้ามเปิ ดหรื อใช้งาน (Run) โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภท เพือความบันเทิง เช่น การดู
หนัง ฟังเพลง เกมส์เป็ นต้น ในระหว่างเวลาปฏิบตั ิราชการ
ข้อ ๔.๔ ห้ามใช้ทรัพยากร ระบบสื อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อืนใดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทีจัดเตรี ยมให้เพือการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รู ปภาพ หรื อสิ งอืนใด ทีมีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรมความมันคง
ของ ประเทศ กฎหมาย หรื อกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อ ๔.๕ ห้ามใช้ทรัพยากรระบบสื อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อืนใดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพือการรบกวน ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรื อสิ งอืนใดอันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายและ ศีลธรรม หรื อกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อ ๔.๖ ห้ามใช้ทรัพยากรระบบสื อสารทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์อืนใดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพือประโยชน์ทางการค้า
ข้อ ๔.๗ ห้ามกระทําการใดๆ เพือการดักข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ นข้อความ ภาพ เสี ยง หรื อสิ งอืนใดใน
เครื อข่าย ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเด็ดขาดไม่วา่ จะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
ข้อ ๔.๘ ห้ามกระทําการรบกวน ทําลาย หรื อทําให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณต้อง
หยุดชะงัก
ข้อ ๔.๙ ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพือการควบคุมคอมพิวเตอร์หรื อระบบ
สารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจ
ข้อ ๔.๑๐ ห้ามกระทําการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการลักลอบใช้งานหรื อรับรู ้รหัสส่ วนบุคคลของ
ผูอ้ ืนไม่วา่ จะ เป็ นกรณี ใดๆ เพือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรื อเพือการใช้ทรัพยากรก็ตาม
ข้อ ๔.๑๑ ห้ามติดตังอุปกรณ์หรื อกระทําการใดเพือให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจ
หมวด ๕ ว่ าด้ วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ (Law and Compliance)
ข้อ ๕.๑ บรรดากฎหมายใดๆ ทีได้ประกาศใช้ในประเทศไทยรวมทังกฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ถือเป็ นสิ งสําคัญทีผูใ้ ช้งานต้องตระหนักและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และไม่กระทําความผิดนัน
ดังนัน หากผูใ้ ช้งานกระทําผิดตามกฎหมายดังกล่าว ถือว่าความผิดนันเป็ นความผิดส่ วนบุคคลซึ งผูใ้ ช้งาน
จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดทีเกิดขึนเอง
หมวด ๖ ว่ าด้ วยซอฟต์ แวร์ และลิขสิ ทธิ(Software Licensing and intellectual property)
ข้อ ๖.๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสําคัญต่อเรื องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนันซอฟต์แวร์ที
มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุญาตให้ใช้งานหรื อทีมหาวิทยาลัยทักษิณ มีลิขสิ ทธิ ผูใ้ ช้งานสามารถขอใช้งานได้ตาม
หน้าทีความจําเป็ น และมหาวิทยาลัยทักษิณห้ามไม่ให้ผใู ้ ช้งานทําการติดตังหรื อใช้งาน ซอฟต์แวร์อืนใดทีไม่

มีลิขสิ ทธิ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิ ทธิ มหาวิทยาลัยทักษิณถือว่าเป็ นความผิดส่ วน
บุคคล ผูใ้ ช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อ ๖.๒ ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมหาวิทยาลัยทักษิณได้จดั เตรี ยมไว้ให้ผใู ้ ช้งาน ถือเป็ นสิ งจําเป็ น
ต่อการทํางาน ห้ามมิให้ผใู้ ช้งานทําการติดตัง ถอดถอน เปลียนแปลง แก้ไข หรื อทําสําเนาเพือนําไปใช้งานที
อืน
หมวด ๗ ว่ าด้ วยการป้ องกันโปรแกรมไม่ ประสงค์ ด(ี Preventing MalWare)
ข้อ ๗.๑ คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานติดตังโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) ตามที
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประกาศให้ใช้เว้นแต่คอมพิวเตอร์ นนเป็
ั นเครื องเพือการศึกษา พัฒนา ระบบป้ องกัน
โดยต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๗.๒ บรรดาข้อมูล ไฟล์ซอฟต์แวร์ หรื อสิ งอืนใด ทีได้รับจากผูใ้ ช้งานอืนต้องได้รับการ
ตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนํามาใช้งานหรื อเก็บบันทึกทุกครัง
ข้อ ๗.๓ ผูใ้ ช้งานต้องทําการปรับปรุ งข้อมูล สําหรับตรวจสอบและปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิการ
(Update patch) ให้ใหม่เสมอ เพือเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึน
ข้อ ๗.๔ ผูใ้ ช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทังเมือพบสิ ง
ผิดปกติผใู้ ช้งาน ต้องแจ้งเหตุแก่ผดู ้ แู ลระบบ
ข้อ ๗.๕ เมือผูใ้ ช้งานพบว่าเครื องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผูใ้ ช้งานต้องไม่เชื อมต่อเครื องคอมพิวเตอร์
เข้าสู่ เครื อข่าย และ ต้องแจ้งแก่ผดู ้ ูแลระบบ
ข้อ ๗.๖ ห้ามลักลอบทําสําเนา เปลียนแปลง ลบทิง ซึ งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรื อสิ งใดๆทีเป็ น
ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ หรื อของผูอ้ ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจ
ข้อ ๗.๗ ห้ามทําการเผยแพร่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรื อโปรแกรมอันตรายใดๆ ทีอาจ
ก่อให้เกิดความ เสี ยหายมาสู่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวด ๘ ว่ าด้ วยการใช้ งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail)
ข้อ ๘.๑ ข้อปฏิบตั ิหรื อข้อห้ามตามหมวดนีให้เป็ นไปตามนโยบายความมันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศว่าด้วยการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail Policy)

นโยบายความมันคงปลอดภัยของเครือข่ ายไร้ สาย (Wireless Policy)
ข้อ ๑ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point) ให้รัวไหลออกนอกพืนทีใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายน้อยทีสุ ด
ข้อ ๒ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ควรทําการเปลียนค่า SSID (Service Set Identifier) ที
ถูกกําหนดเป็ นค่าโดยปริ ยาย (Default) มาจากผูผ้ ลิตทันทีทีนําอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้
งาน
ข้อ ๓ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ต้องกําหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy)
หรื อ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access Point) และควรกําหนดค่าให้ไม่แสดงชือระบบเครื อข่ายไร้สาย
ข้อ ๔ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ควรมีการติดตังไฟร์ วอลล์ (Firewall) ระหว่างระบบ
เครื อข่ายไร้ สายกับระบบเครื อข่ายภายในหน่วยงาน
ข้อ ๕ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ควรกําหนดให้ผใู ้ ช้บริ การในระบบเครื อข่ายไร้สาย
ติดต่อสื อสาร ได้เฉพาะกับ VPN (Virtual Private Network) เพือช่วยป้ องกันการบุกรุ กในระบบเครื อข่ายไร้
สาย
ข้อ ๖ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ควรใช้ซอฟต์แวร์หรื อฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความ
มันคงปลอดภัย ของระบบเครื อข่ายไร้สายเพือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ทีน่ าสงสัยเกิดขึนใน
ระบบเครื อข่ายไร้สาย และ จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณี ทีตรวจสอบพบการใช้
งานระบบเครื อข่ายไร้สายทีผิดปกติ ให้ผดู ้ ูแลระบบ (System Administrator) รายงานต่อผูบ้ ญ
ั ชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณทราบทันที

ข้อ ๘ ผูด้ ูแลระบบ (System Administrator) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที
ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายในการเข้าสู่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายใน
ต่างๆ ของ หน่วยงาน
นโยบายความมันคงปลอดภัยของอีเมล์ (E-mail Policy)
ข้อ ๑ ในการลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ต้องทําการกรอกข้อมูล
คําขอเข้าใช้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ของหน่วยงานโดยยืนคําขอกับเจ้าหน้าทีของสํา
คอมพิวเตอร์
ข้อ ๒ เมือได้รับรหัสผ่าน (Password) ครังแรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail)
และเมือมีการเข้าสู่ระบบในครังแรกนัน ควรเปลียนรหัสผ่านโดยทันที
ข้อ ๓ ไม่ควรบันทึกหรื อเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อ ๔ ไม่ควรใช้ทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail address) ของผูอ้ ืนเพืออ่านหรื อรับหรื อส่ ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผูใ้ ช้บริ การและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ของตน
ข้อ ๕ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) เสร็ จสิ นควรลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครัง
ข้อ ๖ การส่ งข้อมูลทีเป็ นความลับ ไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail)
นโยบายความมันคงปลอดภัยของอินเตอร์ เน็ต (Internet Security Policy)
ข้อ ๑ ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของหน่วยงาน เพือหาประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์เป็ นการ
ส่วนบุคคล และทําการเข้าสู่ เว็บไซต์ทีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ทีขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ทีมีเนื อหาอันอาจ
กระทบกระเทือน หรื อเป็ นภัยต่อความมันคงต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริ ยห์ รื อเว็บไซต์ทีเป็ นภัยต่อสังคม
หรื อละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ืน หรื อข้อมูลทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายให้กบั หน่วยงาน
ข้อ ๒ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเป็ นความลับเกียวกับงานของหน่วยงานทียังไม่ได้ประกาศอย่าง
เป็ นทางการ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet)

ข้อ ๓ ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) การดาวน์
โหลดการ อัพเดท (Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็ นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ
ข้อ ๔ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิ กส์ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญและเป็ นความลับของ
หน่วยงาน
ข้อ ๕ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เสนอความคิดเห็น หรื อใช้ขอ้ ความทียัวยุให้
ร้ายทีจะทําให้เกิดความเสื อมเสี ยต่อชือเสี ยงของหน่วยงาน การทําลายความสัมพันธ์กบั บุคลากรของ
หน่วยงานอืนๆ
ข้อ ๖ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เสร็ จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)
เพือป้ องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอืนๆ

