เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยคํานิยาม
ประกอบด้วย
1. หน่วยงาน หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรี
2. ศูนย์ หมายความว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้บริหาร หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
4. ผู้ใช้งาน หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจําประจํา/ชั่วคราว ลูกจ้างตามสัญญา
จ้างในหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
5. สิทธิของผูใ้ ช้งาน หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
6. สินทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมีมูลค่าหรือคุณค่า
สําหรับหน่วยงาน
7. การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุญาต การกําหนดสิทธิหรือการ
มอบอํานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
8. ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายความว่า การธํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน
และสภาพพร้อมใช้งาน ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการ
หรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ
มาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
หมายความว่า
10. สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจทําให้ระบบของ
หน่วยงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
11. ระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากล
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12. ระบบสารสนเทศ หมายความว่า ระบบงานของหน่วยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ และระบบเครื อ ข่ า ยมาช่ ว ยในการสร้ า งสารสนเทศที่ ห น่ ว ยงานสามารถนํ า มาใช้
ประโยชน์ ใ นการวางแผน การบริ ห าร การสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ก ารการพั ฒ นาและควบคุ ม การ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
13. ผู้ดูแลระบบ (system administrator) หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
14. หน่วยงานภายนอก หมายความว่า องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการถึง
และการใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้ระบบตามอํานาจ
หน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล
15. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP , POP3 และ IMAP เป็นต้น
16. สื่อบันทึกพกพา หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ Flash
Drive หรือ Handy Drive หรือThumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy disk
เป็นต้น
17. ชื่อผู้ใช้ (username) หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเข้าใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการกําหนดสิทธิการใช้งานไว้
18. รหัสผ่าน (password) หมายความว่า ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. การเข้ารหัส (encryption) หมายความว่า การนําข้อมูลมาเข้ารหัสเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้
ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
20. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router) หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่
จัดเส้นทางและค้นหาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น
21. การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (authentication) หมายความว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการ
เข้าใช้ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบ ทั่วไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)
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22. SSID (service set identifier) หมายความว่า บริการที่ระบุชื่อของเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่าย
ที่ไม่ซ้ํากัน โดยที่ทุกๆ เครื่องในระบบต้องตั้งค่า SSID ค่าเดียวกัน
23. WEP (wired equivalent privacy) หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใช้เข้ารหัสข้อมูล ดังนั้นทุกเครื่องในเครือข่ายที่
รับส่งข้อมูลถึงกันจึงต้องรู้ค่าชุดตัวเลขนี้
24. WPA (Wi-Fi protected access) หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในเครือข่ายไร้สายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีเดิมอย่าง WEP
25. MAC Address (media access control address) หมายความว่า หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึง
อุปกรณ์ที่ต่อกับระบบเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับอีเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะมีหลายเลขที่
ไม่ซ้ํากัน ตัวเลขจะอยู่รูปของ เลขฐาน 16 จํานวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้สําหรับการ
ส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง
26. VPN (virtual private network) หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้นมาเป็น
ของส่ ว นตั ว โดยในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล จริ ง จะทํ า โดยการเข้ า รหั ส เฉพาะแล้ ว รั บ -ส่ ง ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ทําให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และมองไม่เห็นข้อมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง
27. แผนผังระบบเครือข่าย (network diagram) หมายความว่า แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อของ
ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
---------------------------------------------

