
ความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ความหมายของความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการเข้าใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนการป้องกันจะช่วยให้  ผู้ที่
ใช้งานสกัดกั้นไม่ให้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถูกเข้าใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับ
สิทธิ์ ส่วนการตรวจสอบจะท าให้ทราบได้ว่ามีใครก าลังพยายามที่จะบุกรุก
เข้ามาในระบบหรือไม่ การบุกรุกส าเร็จหรือไม่ ผู้บุกรุกท าอะไรกับระบบบ้าง  
รวมทั้งการป้องกันจากภัยคุกคาม (Threat) ต่างๆ  



ภยัคกุคามของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาชญากรรมคอมพิวเตอร  ์

  อาชญากรรมคอมพวิเตอร ์(Computer Crimes) หมายถงึ 
การกระท าทีผ่ดิต่อกฎหมายโดยการใชค้อมพวิเตอร ์หรอื
ท าลายคอมพวิเตอรห์รอืระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ืน่  



อาชญากรรมคอมพิวเตอร  ์

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ  

1.การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์
และสื่อต่างๆ 

2.การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์
ข้อมูลต่างๆ 

3.เป็นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ(OS) 

4.เป็นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นช่องทางในการ
กระท าความผิด 



รปูแบบการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร  ์

แบ่งออกเป็น 9 ประเภท  

1.การขโมยข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบ
ใช้บริการ 

2.อาชญากรน าเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง 

3.การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบ เลียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมิชอบ 

4.ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 



รปูแบบการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร  ์

5.ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 

6.อันธพาลทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปก่อกวน ท าลายระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ระบบจ่ายน้ า จ่ายไป ระบบการจราจร 

7.หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม 

8.แทรกแซงข้อมูลแล้วน าข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ  

9.ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีตัวเอง 



ภยัคกุคามทีม่ ีต ่อระบบต่างๆ  
 (Computer Threats) 

1.  ภยัต่อระบบฮารด์แวร ์ (Hardware Security Threats) 

 ภยัทีคุ่กคามต่อระบบ  Hardware  นี้ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น  3 
กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี้คอื 

  1.1  ภยัทีม่ต่ีอระบบการจา่ยไฟฟ้า 

  1.2   ภยัทีเ่กดิจากการท าลายทางกายภาพโดยตรง  ต่อ
ระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ๆ 

  1.3    ภยัจากการลกัขโมยโดยตรง 



ภยัคกุคามทีม่ ีต ่อระบบต่างๆ  
 (Computer Threats) 

2. ภยัทีม่ ีต ่อระบบซอฟตแ์วร ์ (Software  Security  
Threats) แบ่งไดเ้ป็น  3 พวกใหญ่ๆ คอื 

– การลบซอฟตแ์วร ์ หรือการลบเพียงบางส่วน ของ
ซอฟตแ์วรน์ัน้ๆ      

– การขโมยซอฟตแ์วร ์ (Software  Theft)  

– การเปลีย่นแปลงแก้ไขซอฟตแ์วร ์  

 (Software  Modification) 

– ขโมยข้อมลู  (Information  Leaks)  



ภยัคกุคามทีม่ ีต ่อระบบต่างๆ  
 (Computer Threats) 

3. ภยัทีม่ ีต ่อระบบข้อมลู  (Data  Threats) 
– การทีข่ ้อมลูอาจถกูเปิดเผยโดยมิได้รบัอนุญาต   

– การทีข่้อมลูอาจถกูเปลีย่นแปลงแก้ไขเพือ่ผลประโยชน์ 
โดยมิได้ม ีการตรวจสอบแก้ไข   

– การทีข่ ้อมลูนัน้ถกูท าให้ไม ่สามารถน ามาใช้งานได้  



มลัแวร  ์

  มลัแวร ์(Malware) ยอ่มาจาก "Malicious Software" ซึง่หมายถงึ 
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ุกชนิดทีม่จีุดประสงคร์า้ยต่อคอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ย ทีบุ่กรกุเขา้ไปตดิอยูใ่นระบบคอมพวิเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัความ
ยนิยอมจากผูใ้ช ้และสรา้งความเสยีหายใหก้บัระบบคอมพวิเตอรน์ัน้ๆ 
ซึง่อาจเกดิจากการน าเอาดสิกท์ีต่ดิไวรสัจากเครือ่งหนึง่ไปใชอ้กีเครือ่ง
หนึง่ หรอือาจผ่านระบบเครอืขา่ย หรอืระบบสือ่สารขอ้มลู ไวรสักอ็าจ
แพร่ระบาดได้เช่นกนั หรอืเป็นค าทีใ่ช้เรยีกโปรแกรมทีม่จีุดประสงค์
รา้ยต่อ ระบบคอมพวิเตอรท์ุกชนิดแบบรวมๆ    



ไวรสั (Virus) 

  คอื โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระเภทหนึง่ทีถู่กออกแบบมา
ให้แพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึง่ไปยงัไฟล์อืน่ๆ ภายใน
เครือ่งคอมพวิเตอร์ ไวรสัจะแพร่กระจายตวัเองอย่างรวดเรว็
ไปยังทุกไฟล์ภายในคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะท าให้ไฟล์
เอกสารตดิเชื้ออย่างชา้ๆ แต่ ไวรสัจะไม่สามารถแพร่กระจาย
จากเครือ่งหนึง่ไปยงัอกีเครือ่งหนึง่ไดด้ว้ยตวัมนัเอง โดยทัว่ไป
เกดิจากการทีผู่ใ้ชเ้ป็นพาหะ น าไวรสัจากเครือ่งหนึง่ไปยงัอกี
เครือ่งหนึง่  



 เวิรม์ (Worm) หรอืหนอนอินเทอรเ์น็ต  

  โปรแกรมทีส่ามารถคดัลอกตวัเองและสามารถส่งตวัเอง
ไปยงัคอมพวิเตอรเ์ครือ่งอืน่ๆ ไดอ้ยา่งอสิระ โดยอาศยัอเีมลล์, 
ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือการเชือ่มต่อทีไ่ม่มีการ
ป้องกัน มันจะไม่แพร่เชื้อไปติดไฟล์อืน่ มักจะสร้างความ
เสยีหายใหก้บัระบบเครอืขา่ยและระบบอนิเทอรเ์น็ต  



 โทรจนัฮอรส์(Trojan Horse) 

  โทรจันฮอร์ส  หมายถึง โปรแกรมที ่ท าลายระบบ
คอมพวิเตอร์โดยแฝงมากบัโปรแกรมอืน่ ๆ เช่น เกม สกรนี
เวฟเวอร ์เป็นตน้ ตอ้งอาศยัการหลอกคนใชใ้หด้าวน์โหลดเอา
ไปใส่เครือ่งเองหรอืดว้ยวธิอีืน่ๆ สิง่ทีม่นัท าคอืเปิดโอกาสใหผู้้
ไมป่ระสงคด์เีขา้มาควบคุมเครือ่งทีต่ดิเชื้อจากระยะไกล 



Link หลอกให้ผ ูใ้ช้ดาวน์โหลด Trojan 



 Trapdoor หรอื  Backdoor  

  Backdoor เป็นรรู ัว่ในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ
คอมพวิเตอรท์ีผู่อ้อกแบบหรอืผูด้แูลจงใจทิ้งไว ้มคีวามหมาย
เดยีวกบัประตดูกั (trap door) ซึง่เป็นกลไกลบัทาง software 
หรอื hardware ทีใ่ชใ้นการขา้มผา่นการควบคุมความ
ปลอดภยั backdoor จะอนุญาตใหม้กีารเขา้ใชร้ะบบโดยไม่
ผา่นการตรวจสอบ 



 Bomb 

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 อยา่งคอื  
– Time Bomb คือ โปรแกรมทีร่ะให้เวลาทีต่ ัง้ไว้มาถึงก่อนทีจ่ะ
ท าการปล่อยวิธีการท าร ้ายระบบออกมา  

– Logic Bomb คือโปรแกรมทีร่อให้เหตกุารณ์ทีเ่หมาะสมอย่าง
หนึง่ตามทีถ่กูโปรแกรมไว้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงจะเริม่ท าการ
โจมตีระบบ  



 Rabbit  

  โปรแกรม Virus พวกหนึง่ ทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะตวัคอื 
จะสรา้งตวัของมนัเองขึน้มามากๆ ทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได ้ดว้ย
จุดประสงคค์อืการใชท้รพัยากรของระบบใหเ้กอืบหมดหรอื
หมดไปโดยมใิหม้เีหลอืไวใ้ชก้บังานของโปรแกรมอืน่ๆ เลย 



โจก๊แอพพลิเคชนั  

  โจ๊กแอพพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ทีอ่อกแบบเพือ่สร้าง
ความสนุกสนาน แต่ก็ท าให้เสียเวลาการท างานของระบบ
คอมพวิเตอร ์   แอพพลเิคชนัประเภทนี้มมีานานพรอ้ม ๆ กบั
การเริม่ใชค้อมพวิเตอร ์ เนือ่งจากแอพพลเิคชนัประเภทนี้มไิด้
ออกแบบเพือ่การท าลาย  



โฮแอก็ส ์(Hoaxes) 

  โดยทัว่ไปโฮแอก็ส ์(Hoaxes) หมายถงึ โปรแกรมทีเ่ขยีน
ขึน้เพือ่หลอกใหผู้ใ้ชท้ าบางอยา่งให ้ โดยโฮแอก็สจ์ะใชเ้ทคนิค
ทางดา้นวศิวกรรมสงัคม  (Social Engineering)  เพือ่หลอกให้
ผูใ้ชง้านคอมพวิเตอรท์ าบางอยา่งให ้ 



ฟิชชิง่( Phishing) 

  ฟิชชิง่ คอืการฉ้อโกง ดงัเชน่รปูแบบฟิชชิง่แบบหนึง่ในอกี
หลายๆรปูแบบ ทีพ่ยายามหลอกลอ่ใหเ้หยือ่จา่ยเงนิหรอืโอน
เงนิ และมเีทคนิคหลอกลวงทีส่มบรูณ์แบบ โดยใชค้วามเชือ่ถอื
ของผูค้นทัว่ไปทีม่ตี่อองคก์รใหญ่ๆทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้ง ตาม
กฎหมาย 



ฟิชชิง่( Phishing) 



ฟิชชิง่( Phishing) 



สแปม (Spam)  

  สแปม (Spam) คอื การสง่อเีมลย์งัผูใ้ชจ้ านวนมาก  โดยมี
จุดประสงคเ์พือ่การโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร สแปมจดัอยูใ่น
ประเภทสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความร าคาญ  



สปายแวร ์(Spyware) 

  บางทกี็รู้จกักนัในชือ่ สปายบ็อท (Spybot) หรอืแทรค็กิ้ง
ซอฟต์แวร ์(Tracking software) สปายแวรเ์ป็นโปรแกรมทีใ่ช้
บางอย่างเพือ่ลวงตาแต่ท ากิจกรรมบางอย่างในเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ โดยทีไ่ม่ไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ช ้ เช่น การ
เก็บขอ้มูลส่วนตวัของผู้ใช้ การปรบัเปลีย่นเซตติ้งของบราว
เซอร ์ลดประสทิธภิาพโดยรวมของคอมพวิเตอรไ์ปจนถงึการ
ละเมดิสทิธสิว่นบุคคลของผูใ้ช ้



แอดแวร ์(Adware) 

  แอดแวร์ (Adware) เป็นโปรแกรมโฆษณาสินค้าซึง่จะ
เปิดป๊อบอพัวนิโดวส ์แอดแวรส์ว่นใหญ่จะรวมอยูใ่นแอพพลเิค
ชนัทีใ่หใ้ชไ้ดฟ้รแีละจะฝงัตวัอยู่  เนือ่งจากไดร้บัความยนิยอม
จากผูใ้ช ้แอดแวรจ์ะตดิตัง้กต็่อเมือ่ผูใ้ชไ้ดย้นิยอมตามขอ้ตกลง
เกีย่วกบัลขิสทิธิ ์ 



อินเทอรเ์น็ตคกุกี้  (Internet Cookies) 

  อนิเทอรเ์น็ตคุกกี้ (Internet Cookies) คอื เทก็ซไ์ฟลท์ีเ่กบ็
ไวท้ีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชโ้ดยเวบ็ไซต์ทีเ่ขา้ไปเยีย่มชม  
คุกกี้จะเกบ็ขอ้มลูบางอย่างทีเ่วบ็ไซต์นัน้ใชเ้มือ่ครัง้หน้าทีผู่ใ้ช้
เขา้ไปเยีย่มชมอกีครัง้  ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลทีใ่ช้บอกว่า
เป็นผูใ้ชค้นนี้  นอกจากนี้ในไฟลอ์าจมขีอ้มลูอืน่ ๆ กไ็ด้ 



ภยัคกุคามอืน่ๆบนอินเทอรเ์น็ต  

 

• Chat Room 

• Webboard 



การรกัษาความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  แนวความคิดของการร กัษาความปลอดภยัระบบ
คอมพิวเตอรจ์ะมีเป้าหมายทัว่ไปอยู่ 3 ประการ  

• เ ป้ า ห ม า ย แ ร ก  คื อ  ค ว า ม ล ับ ข อ ง ข้ อ มู ล  ( Data 
confidentiality)  

• เป้าหมายที ส่อ ง คือ  ความเชือ่ ถือ ได้ของข้อมูล  (Data 
integrity)  

• เป้าหมายทีส่าม การทีร่ะบบยงัคงท างานอยู่ได้ (System 
availability)  



วิธีการสงัเกตความปลอดภยัของเวบ็ไซต  ์

  1.ชือ่เสียงของเวบ็ไซต ์ 

  2.เวบ็ไซต ์จะต้องสนับสนุนระบบ SSL (Secure 
Socket Layer) 

  3.เ ว ็บ ไซต ์ค ว ร จ ะ ได้ ร ับ ก า ร ร ับ ร อ ง เ ร ื ่อ ง ค ว า ม
ปลอดภยั 

  4.นโยบายส่งเสริมความม ัน่ใจหลงัการขาย 

 



วิธีป้องกนัให้ปลอดภยัจากไวรสัคอมพิวเตอร  ์

1. ตดัการเชือ่มต่อเครอืข่ายก่อนการติดต ัง้ระบบปฏิบตัิการ  

2. ซอฟตแ์วรท์ีใ่ช้งานปลอดภยัหรอืยงั  

3.การแชรไ์ฟล ์และการรบั-ส่งไฟลต์่างๆ  

4.การส  ารองข้อมลู   

5. ติดตามข่าวสารต่างๆ   



ข้อห้าม /ข้อควรปฏิบตัิเพือ่ความปลอดภยัข้อมลูและไกล
ห่างจากไวรสั สปายแวร  ์

1. หา้มเปิดไฟลห์รอืดาวน์โหลดไฟลท์ีแ่นบมากบัเมล ์ทีเ่ราไม่
ทราบชือ่ผูส้ง่หรอืทีม่าแน่ชดั 

2. หา้มเปิดไฟลห์รอืดาวน์โหลดไฟลท์ีแ่นบมากบัเมล ์ทัง้ทีเ่รารูว้า่
สง่มาจากเพือ่นหรอืคนรูจ้กั  

3. หา้มเปิดไฟลห์รอืดาวน์โหลดไฟลท์ีแ่นบมากบัเมล ์ทีเ่ราเหน็วา่
หวัขอ้หรอื subject เมลน์ัน้ๆ แปลกๆ หรอืเป็นทีน่่าสงสยั 

4. ควรลบสแปมเมล ์หรอืเมลล์กูโซ่ และไมค่วรสง่ต่ออกี 



5. เชค็ทีม่าทีไ่ปของไฟลท์ีจ่ะดาวน์โหลดมาจากอนิเตอรเ์น็ต และ
ควรท าการแสกนไวรสัทุกครัง้ 

6. หลกีเลีย่งการดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งทีม่าทีไ่ม่ใช่เวบ็ไซต ์
เช่น Usenet group, ผ่านโปรแกรม IRC, Instant 
messaging ทีเ่ราไมรู่จ้กั 

7. หมัน่อพัเดทโปรแกรมป้องกนัไวรสัอยา่งสม า่เสมอ เพราะไวรสั 
สปายแวร ์มกีารปรบัปรงุ และเกดิใหมอ่ยูเ่สมอ 

ข้อห้าม /ข้อควรปฏิบตัิเพือ่ความปลอดภยัข้อมลูและไกล
ห่างจากไวรสั สปายแวร  ์



8. หมัน่ท าการ backup ส ารองขอ้มลู ส ารองไฟลท์ีส่ าคญับ่อยๆ 
ซึง่อาจจะเขยีนลง CD,DVD หรอืใส ่External HD ส ารองก็
ได ้

9. หมัน่อพัเดทวนิโดวสห์รอืระบบปฏบิตักิารทีเ่ราใช้ รวมไปถึง
โปรแกรมเบราเซอร ์และโปรแกรมเมลไ์ครเอนต ์ 

10. ให้รอบคอบ อย่าประมาทในการท าธุรกรรมใดๆผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพราะเราอาจจะโดนฟิชชิง่ หรือโดนดกัจบั
ขอ้มลูสว่นตวั 

ข้อห้าม /ข้อควรปฏิบตัิเพือ่ความปลอดภยัข้อมลูและไกล
ห่างจากไวรสั สปายแวร  ์



11. หา้มเปิดขอ้ความ หรอืคลกิลงิคใ์ๆ ทีส่ง่ผ่านมาทางโปรแกรม
แชท MSN หรอืโปรแกรมแชทอืน่ๆ ทีเ่ราไม่รูจ้กัทีม่าหรอื
คนทีส่ง่มาหาเรา 

12. ควรเปิดการใช ้Firewall หรอืก าแพงไฟ ซึง่อาจจะเป็นแบบ 
Hardware Firewall หรอืทีเ่ป็น Software Firewall 
ยกตวัอยา่งเช่น เปิดการใช ้Firewall ในวนิโดวสท์ุกครัง้ทีม่ ี
การตดิต่อกบัเครอืขา่ยภายนอก 

ข้อห้าม /ข้อควรปฏิบตัิเพือ่ความปลอดภยัข้อมลูและไกล
ห่างจากไวรสั สปายแวร  ์



13. หมัน่เช็คแอคเค้าท์ของเราทีใ่ช้ในการท าธุรกรรมทาง
อนิเตอรเ์น็ต เช่น การจบัจ่าย ซื้อของผา่นเน็ต หรอืการจ่าย
คา่สาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถงึดรูายงาน statement การ
เขา้-ออก ของเงนิหรอืเครดติ เพราะถ้าหากเกดิปญัหาใดๆ 
จะไดแ้กไ้ขไดท้นัทว่งท ี

ข้อห้าม /ข้อควรปฏิบตัิเพือ่ความปลอดภยัข้อมลูและไกล
ห่างจากไวรสั สปายแวร  ์



1. เปิดใชง้านซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยัและท าการอพัเดท
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

2. ติดตัง้ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน่ทีจ่ะช่วยปกป้องการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตหรอืการดาวน์โหลดไฟลล์งเครือ่งคอมพวิเตอร์
แบบครบวงจร 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วรป้์องกนัภยัทีใ่ชว้า่ ครอบคลุม
การป้องกนัทัง้ระบบอเีมล ์เครอืขา่ยแบบเพยีรท์เูพยีร ์และ
โปรแกรมแอพพลเิคชัน่การประมวลผลทีใ่ชท้ัง้หมด  

ข้อควรปฏิบตัิท ัว่ๆ  ไป  เพือ่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร ์ 



4. ปรบัใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั  

5. ใชเ้วบ็เบราวเ์ซอรเ์วอรช์นัล่าสดุและท าการตดิตัง้อพัเดทความ
ปลอดภยัเป็นประจ า  

6. ใหเ้ลอืกใชป้ลัก๊-อนิเวบ็เบราวเ์ซอรท์ีไ่มม่กีารใชง้านสครปิต์ 

7. ตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ทีใ่ชบ้รกิารอยู่ว่า
ระบบเครอืข่ายของผู้ให้บริการนัน้มรีะบบป้องกนัมลัแวร ์
หรอืไม ่ 

ข้อควรปฏิบตัิท ัว่ๆ  ไป  เพือ่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร ์ 



8.ในกรณีทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารวนิโดวข์องไมโครซอฟต ์ใหท้ าการ
อพัเดทเป็นประจ า 

9. ติดตัง้ใช้งานโปรแกรมไฟร์วอลล์ และท าการตรวจสอบและ
อพัเดทโปรแกรมอยา่งสม า่เสมอ  

10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชัน่หรือซอฟต์แวร์ร ักษาความ
ปลอดภยัทีใ่ชง้านอยูไ่ดอ้พัเดทฐานขอ้มลูทีท่นัสมยัอยูเ่สมอ  

ข้อควรปฏิบตัิท ัว่ๆ  ไป  เพือ่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร ์ 



1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชง้านโปรแกรมป้องกนัสแปมส าหรบัแต่ 

 ละทีอ่ยูอ่เีมลท์ีใ่ชง้านอยู่ 

2.ใหร้ะมดัระวงัอเีมลทีไ่ดร้บัจากผูส้ง่ทีท่า่นไมรู่จ้กัหรอืไม ่คุน้เคย 

3. หากทา่นไดร้บัอเีมลทีน่่าสงสยั ใหท้ าการรายงานหรอื แจง้ให ้

 กบัผูท้ีม่หีน้าทีด่หูรอืรบัผดิชอบระบบอเีมลทราบ ในทนัท ี
เพือ่ท าการตรวจสอบ 

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีช่่วยเพิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
ระบบอีเมล ์  



4. ก่อนท าการเปิดไฟล์ทีแ่นบมากบัอีเมลให้ท าการสแกนด้วย
โปรแกรมป้องกนัไวรสัก่อน เสมอ และหากมกีารสง่ไฮเปอร์
ลิงค์มากับอีเมลถ้าเป็นไปได้ไม่ควรท าการคลิกลิงค์ดัง 
กล่าว แต่ให้วธิีการพมิพ์ยูอาร์แอลของลงิค์ในเว็บเบราว์-
เซอรแ์ทน 

5.ใหร้ะลกึไวเ้สมอและอย่าหลงเชือ่อเีมลทีร่อ้งขอขอ้มูลเกีย่วกบั
รายละเอยีด บญัชธีนาคาร บตัรเครดติ หรอืขอ้มูลส่วนตวั
อืน่ๆ 

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีช่่วยเพิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
ระบบอีเมล ์  



6. ไม่ควรท าการส่งอีเมลทีม่เีนื้อหาหรอืขอ้มูลเกีย่วกบัการเงนิ
ของทา่นถงึใครโดยเดด็ขาด 

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีช่่วยเพิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
ระบบอีเมล ์  



1. ใชบ้รกิาร Web Reputation ท าการตรวจความปลอดภยัและ
ความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต์  

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการเขา้เวบ็ไซต์ทีต่อ้งการใหท้่านท าการ
ติดตัง้  ซอฟต์แวร์ก่อนเข้าชม แนะน าว่าไม่ควรติดตัง้
โปรแกรมดงักล่าว  

3. ใหอ้่านและท าความเขา้ใจกบัเงือ่นไขต่างๆ ใน "End User 
License Agreement"  

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตและการดาวน์โหลดข้อมลู  



4.หากจ าเป็นต้องป้อนขอ้มูลส่วนตวัให้ป้อนเฉพาะขอ้มูลเท่าที ่
จ าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ และบนเวบ็ไซตท์ีม่ ีการเขา้รหสัขอ้มลู
เท่านัน้  

5.ระมดัระวงัการใช้บรกิารเครือ่งคอมพวิเตอร์สาธารณะ ดงันัน้
ควรหลีกเลีย่งการใส่ข้อมูลส าคัญ ไม่ใช้ระบบช่วยจ า 
Username และ Password 

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตและการดาวน์โหลดข้อมลู  



6.หมัน่เปลีย่น Password บ่อยๆ เพือ่ป้องกนัการแอบขโมย 
Password  

7.หมัน่ลบ Temporary Internet Files, Cookies และ History  
เป็นประจ า 

8.ควรท าการ Logoff หรอื Logout ทุกครัง้หลงัการใชง้าน
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ข้อควรปฏิบตัิ  ทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตและการดาวน์โหลดข้อมลู  



มาตรฐานความปลอดภยัของข้อมลู   

• การรกัษาความลบัของขอ้มลู (Confidentiality) 

• การคงไวซ้ึง่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู (Integrity) 

• การพรอ้มใหใ้ชง้านเมือ่ตอ้งการ (Availability)  

มาตรฐานความปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 ปัจจบุนัมีแม่แบบของการบริหารความปลอดภยัข้อมลู  

มากมายขึ้นอยู่กบัว่าใครเป็นผ ูใ้ห้บริการ แต่แม่แบบทีไ่ด้รบั 

ความนิยมมากทีส่ดุ และได้ก  าหนดให้เป็นมาตรฐาน  

นานาชาติ ค ือ BS 7799 ซึง่เป็นมาตรฐานทีพ่ฒันาโดย 

ประเทศองักฤษ  

แม่แบบของการบริหารความปลอดภยัข้อมลู   



มาตรฐานน้ีประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

- BS 7799-1 ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นมาตรฐาน ISO/IEC 17799 : 
Information Technology Code of Practice for 
Information Security Management 

- BS 7799-2  ซึง่ต่อมาไดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐาน ISO 
27001 : Information Security Management : 
Specification with  Guidance for Use 

แม่แบบของการบริหารความปลอดภยัข้อมลู   



 มาตรฐาน ISO/IEC 17799 เริม่แรกไดป้ระกาศใชเ้มือ่ปี  

2000 เป็นมาตรฐานสากลดา้นการจดัการความปลอดภยัของ 

ขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย 10 โดเมน และต่อมาไดม้กีารปรบัปรงุอกี 

ครัง้เมือ่ปี 2005 และปรบัใหม้ ี11 โดเมน มาตรฐาน ISO 17799  

แบ่งออกเป็น 11 โดเมน  

มาตรฐาน BS 7799-1 (ISO/IEC 17799) 



 ในสว่นทีส่องของ BS 7799 หรอืในอกีชือ่หนึง่คอื  

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการ 

รกัษาความปลอดภยัขอ้มลู และเป็นแนวทางในการสรา้ง 

 ดแูล และปรบัปรงุระบบบรหิารการรกัษาความปลอดภยั 

ขอ้มลู (The Information Security Management System  

(ISMS)) โดยใชโ้มเดลการบรหิารแบบ Plan-Do-Check-Act  

(PDCA) มาชว่ยในการสรา้ง และพฒันาระบบการรกัษา 

ความปลอดภยั  

มาตรฐาน BS 7799-2 (ISO 27001) 



 เป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของการรกัษาความ 

ปลอดภยัขอ้มลู และเป็นแนวทางในการท ามาตรฐาน BS 7799-2 

 และเหมาะส าหรบัองคก์รทุกขนาด โดยเนื้อหาทีส่ าคญัของ 

มาตรฐานนัน้ประกอบดว้ย 

 - ความเสีย่งเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มลูในองคก์ร 

 - การประเมนิความเสีย่ง 

 - วธิปีฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่งและการบรหิารการตดัสนิใจ 

 - การด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

มาตรฐาน BS 7799-3 


