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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัตใินการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2560 
................................................... 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 78(9) และ 
ข้อ108(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 21  ครัง้ที่  12/2560  เม่ือวันที่  29  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2560  
ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและ 
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560  ไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยวิธปีฏิบัติ 
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  เปน็ต้นไป  

 ข้อ 3    ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   

 

“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
 

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ ์
 

“ผู้ดูแลระบบงาน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานที่สหกรณ์มอบหมาย 
 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกสมทบสหกรณ ์
 

“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ ซ่ึงครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รบัอนุญาตให้ท างานใน
สหกรณ์  หรอืที่เข้ามาด าเนินการด้านเทคโนโลยี-
สารสนเทศใหก้ับสหกรณ์ตามข้อตกลงที่ท าไวก้ับ
สหกรณ์ หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่าน 
ความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 
 

“เครือ่งคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทัง้หลาย เครือ่งเซิร์ฟเวอร์ หรือ
อุปกรณอ์ื่นใด ที่ท าหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรอืภายนอกแล้ว
เชื่อมต่อเข้ากบัระบบเครือข่าย 
 

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึน้ทั้งแบบ 
มีสาย และไร้สาย 
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“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล 
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปแบบของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบนัทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวธิีอืน่ใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้ 
 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผล 
มาจากข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ 

 

 ข้อ 4  วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 
 (1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 (2)  ท าหนังสือเวียนใหเ้จ้าหน้าที่รับทราบ 

(3)  ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแตว่ันที่ประกาศ 
ถือใช้ระเบียบนี ้
 

หมวด 1 วัตถุประสงค์ 
 

 ข้อ 5  วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี ้
(1) เพื่อให้บคุลากรระมัดระวังในการใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ โดยจะไม่ท าให้ประสิทธิภาพของ 

ระบบบัญชคีอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
(2)  เพื่อให้บคุลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 (3)  เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความม่ันคง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4)   เพื่อให้บคุลากรระมัดระวังและตระหนักถงึความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (5) เพื่อให้สหกรณไ์ด้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้
คอมพิวเตอรเ์ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

 

หมวด 2 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 

 ข้อ 6  ให้สหกรณ์ด าเนินการรกัษาความปลอดภัยทางกายภาพดังนี้ 
(1) สหกรณ์จะต้องจัดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ไว้ในที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย  

อยู่ในส่วนที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามสภาพ  ให้มีการท าความสะอาดสม่ าเสมอปราศจากฝุ่นละออง  และห้ามผู้ไม่มีหน้าที่
รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย และลูกข่ายของสหกรณโ์ดยไม่ได้รับอนญุาต 

(2)  จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวกตอ่การใช้งานเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  
รวมถึงต้องมีการบ ารุงรกัษา และทดสอบอุปกรณ์ดับเพลงิเพื่อมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้  

(3)  จัดให้มีระบบส ารองไฟเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ  เพื่อลดการ 
หยุดชะงักการท างานของเครือ่งแม่ข่ายในกรณีที่มีไฟฟ้าดับหรือไฟตก  และต้องบ ารุงรกัษาและทดสอบการใช้งานว่า 
ยังอยูใ่นสภาพที่ใช้งานได ้
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(4) สหกรณ์ต้องจัดให้มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  และต้องมีการปรับปรงุโปรแกรมป้องกัน 
ไวรัสใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ  เพื่อปอ้งกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 

(5) ดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) จัดให้มีระบบส ารองข้อมูล  
(7) การติดตั้งโปรแกรมใด ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด  ต้องได้รับอนญุาตจากผู้จัดการหรือ 

ผู้ดูแลระบบงาน เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดความเสียหายกับระบบงาน 
 

หมวด 3 คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ 7  มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคมุ 
ภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 8  สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 9 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือใหค้วามรู้เกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสนับสนนุให้เข้ารับการฝึกอบรม 
กับหนว่ยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าว ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 10 พิจารณาคัดเลือกและจัดท าสัญญากับผู้ให้บรกิารโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และพิจารณาเกี่ยวกบัการรักษาความลับของข้อมูล เงือ่นไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู้ใหบ้ริการ  
 ข้อ 11 จัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูล  ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary)  และจัดท าคูมื่อการใช้โปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์/
ผู้ดูแลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ และเกบ็รกัษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ 
ในที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใช้งานได้ทันท ี

ข้อ 12 จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร ์
ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงกั  มีการทดสอบแผนฉกุเฉินรว่มกับบุคลากร  และก าหนดผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 
 ข้อ 13 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการท างานของเครือ่งคอมพิวเตอร์
และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งทีไ่ม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้กระดาษ 
ให้น้อยลงด้วย 
 

หมวด 4 ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงาน 
 

 ข้อ 14 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์  และด าเนินการให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ม่ันคงปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ข้อ 15  ดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นทีก่ารท างานทั้งหมด  ดังนี ้

(1) บริหารจัดการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผู้ใชง้าน (username) 
ก าหนดให้ผู้ใช้งานมีรหัสผู้ใช้งาน (User account) และมีการก าหนดรหัสผ่าน(password) ของตวัเองไม่ใช้ร่วมกับผู้อืน่ 

(2) ก าหนดสิทธิการใชง้าน จะต้องเปน็ไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และมีการ 
สอบทานสิทธิการใชง้านว่าสอดคล้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(3) การก าหนดสิทธกิารเข้าถึงระบบให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่  ต้องได้รับการอนุญาต 
จากประธานกรรมการกอ่น ทั้งนี ้ การก าหนดสิทธกิารใช้งานเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และให้ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน  และ 
เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว  ลบชื่อผู้ใช้งานทันท ี

(4) ควบคุมให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน  ทุก ๆ 6 เดือน (เดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน 
ของทุกปี) กรณีติดตามให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติดังกล่าว  

(5)   มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเกีย่วกับการรกัษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
มีการควบคุมการเข้าถึงอปุกรณค์อมพิวเตอร์ที่ส าคญัจากบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

(6)   ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกับเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส 
ให้เป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ 
 ข้อ 16    จัดท าตารางแผนการส ารองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูล และการทดสอบการกูค้ืนขอ้มูลเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด ดังนี ้

  (1)  ก าหนดตารางแผนการส ารองขอ้มูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 (2)  ก าหนดให้ส ารองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ที่สหกรณ์ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นประจ าทุกวันท าการของสหกรณ์  และให้จัดท าส าเนาข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุด โดยจัดเก็บในสื่อบันทึกข้อมูล และเก็บไว้
ที่ตั้งสหกรณ์ 1 ชุด และนอกที่ตัง้ในที่ที่ปลอดภัย 1 ชุด  
 (3)  ก าหนดให้ส ารองโปรแกรม ฐานขอ้มูลที่เกี่ยวกบัระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอ้มูลและ 
ระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลจ านวน 1 ชุด เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

 (4)   มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบงานส ารองข้อมูลในสื่อบนัทึกข้อมูลให้ชัดเจน   
ทั้งนี้ ให้จ้ดท าทะเบียนคุมชุดส ารอง  และติดฉลากที่มีรายละเอียด โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี จ านวนหนว่ยข้อมูล 

 (5)  จัดเก็บสื่อบันทกึข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกส านักงานสหกรณ์ และให้สามารถ
น ามาใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉนิ 

 (6)  ทดสอบข้อมูลที่ส ารองทุก 1 ปี และเก็บรักษาชุดส ารองข้อมูลไว้อย่างน้อย 5 ปี  
 (7)   จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลชุดส ารอง และควบคุมการน าข้อมูลชุดส ารองออกมาใช้งาน 

 ข้อ 17 จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงกั  มีการทดสอบแผนฉกุเฉินรว่มกับบุคลากร  และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

      ข้อ 18   จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยทันทีเม่ือได้รับรายงานจากบคุลากร 
 

หมวด 5 บุคลากร 
 

 ข้อ 19 ต้องใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์
 ข้อ 20 ให้ค านึงถึงการใชง้านอย่างประหยัด และหม่ันตรวจสอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 21  บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่ป้องกนัดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน 
(password) ทั้งนี้ต้องห้ามเผยแพร่ให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง 
 ข้อ 22 การก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4 ตัวอักษร โดยก าหนด 
ให้มีความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานทุก ๆ 6 เดือน(เดือนธนัวาคม และเดือน
มิถุนายนของทุกปี) 

/5 ข้อ 23 บุคลากร... 
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 ข้อ 23   บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบคุคลอื่น 
มาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรอืไม่ก็ตาม 
 ข้อ 24 เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติทีเ่กี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้ง
ให้ผู้จัดการ/ผู้ดูแลระบบงานของสหกรณโ์ดยทันที 

ข้อ 25  กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด 

 
 

ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

    ประกาศ  ณ  วนัที่  29  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2560 

 

 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 


