
 

 

 
 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั 
ว่าด้วย การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2553 

-------------------------------- 
 สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชง้าน โดยจดัใหมี้  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ึน เพ่ือใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีความมัน่คงปลอดภยั  
และมีประสิทธิภาพ อนัจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผล มีความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ รวมทั้งเพ่ือป้องกนัปัญหา 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบสารสนเทศ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ขอ้ 47 (10) และขอ้ 60 
คณะกรรมการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมคร้ังท่ี 1016/2553 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติ 
ใหก้ าหนด ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั วา่ดว้ย การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2553 
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั วา่ดว้ย การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  22  กนัยายน  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จ ากดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
“ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
“เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
“บุคลากร”  หมายถึง  ผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ของสหกรณ์ ซ่ึงครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ี สมาชิกทุกคน  
ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ างานในสหกรณ์
หรือท่ีเขา้มาด าเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหก้บัสหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์จดัจา้ง หรือท่ีเขา้มาอบรม 
ตามโครงการท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  
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“เคร่ืองคอมพิวเตอร์”  หมายถึง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
ท่ีท าหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายใน
สหกรณ์ หรือภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 

“ระบบเครือข่าย”  หมายถึง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย 
และไร้สาย รวมทั้งเครือข่ายเสมือนส่วนตวั (Virtual Private 
Network, VPN)  

“ขอ้มูล”  หมายถึง  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือส่ิงใด ๆ 
ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเอง 
หรือโดยผา่นวธีิการใด ๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปแบบ
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทึกภาพ หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใดท่ีท าใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

“ระบบสารสนเทศ”  หมายถึง  ขอ้มูล และสาระต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจากขอ้มูล 
ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ขอ้ 5 วธีิการเผยแพร่ระเบียบ 
(1) ท าหนงัสือเวยีนใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ 
(2) เผยแพร่ขอ้มูลใน Web Site (www.savings.chula.ac.th) 

 ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาด 

 ขอ้ 7 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ขอ้ 8 วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 
(1) เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยจะไม่ท าใหป้ระสิทธิภาพของระบบ

เครือข่ายดอ้ยลงอยา่งผดิปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
(2) เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คง ปลอดภยั และสามารถใชง้าน 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงั และตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5) เพื่อใหบุ้คลากรไดต้ระหนกัถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั  ใส่ใจกบัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

  

http://www.savings.chula.ac.th/
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 ขอ้ 9 ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบสนบัสนุนตอ้งมีความเสถียร เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามท่ีก าหนด 
(2) การรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลและสหกรณ์ 
(3) การจดัการสิทธิการเขา้ถึงการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอ้ 10 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
(1) ความเส่ียงต่อการใชท้รัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
(2) ความเส่ียงต่อการใชท้รัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไม่เหมาะสม 
(3) ความเส่ียงต่อความขดัขอ้งของระบบ อนัน าไปสู่การหยดุชะงกัของการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(4) ความเส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ การใชซ้อฟตแ์วร์ และขอ้มูล 
(5) ความเส่ียงต่อการร่ัวไหลของระบบสารสนเทศ 
(6) ความเส่ียงต่อการร่ัวไหล การผิดพลาด หรือการสูญหายของขอ้มูล  
(7) ความเส่ียงต่อการใชง้านของระบบงานท่ีไม่สมบูรณ์ 
(8) ความเส่ียงต่อการสูญเสีย หรือสูญหายของทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(9) ความเส่ียงต่อความประมาทเลินเล่อของผูป้ฏิบติังาน 
(10) ความเส่ียงต่อระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(11) ความเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ อุบติัภยั หรือการบุกรุกท าลายของผูไ้ม่ประสงคดี์ 
(12) ความเส่ียงต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(13) ความเส่ียงต่อการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ขอ้ 11 ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
(2) อุปกรณ์ต่อพว่ง  
(3) หน่วยความจ าส ารอง 
(4) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสญัญาณเครือข่าย 
(5) ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์หรือซอฟตแ์วร์  
(6) ส่ือจดัเก็บขอ้มูลทุกชนิด 
(7) ระบบโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์วงจรปิด บางรุ่น  
(8) ระบบสนบัสนุน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

หมวด 3 
บุคลากร 

 ขอ้ 12 ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และเป็นไป 
ตามวตัถุประสงค ์

 ขอ้ 13 ใหค้  านึงถึงการใชง้านอยา่งประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
มีประสิทธิภาพ 
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 ขอ้ 14 ตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ขอ้ 15 ตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

 ขอ้ 16 ตอ้งรับผดิชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งซอฟตแ์วร์ และขอ้มูลท่ีติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ท่ีตนไดสิ้ทธิถือครอง 

 ขอ้ 17 การยมืเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชง้าน ผูย้มืตอ้งรับผิดชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ืองนั้น ๆ  
และตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีผดิปกติ 

 ขอ้ 18 การใชเ้ครือข่ายของมหาวทิยาลยัเพ่ือผา่นเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต จะตอ้งผา่นระบบการพิสูจน์ตวัตน 
(Authentication) โดยผูใ้ชทุ้กคนจะไดรั้บบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) เพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้จึงหา้มกระท าการใด ๆ  
เพื่อหลีกเล่ียงการบนัทึกบญัชีผูใ้ชง้านดงักล่าว 

 ขอ้ 19 หา้มน าบญัชีผูใ้ชง้านของบุคคลอ่ืนมาใชง้านไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตาม  
และตอ้งหลีกเล่ียงการเปิดเผยรหสัผา่น (Password) ใหก้บัผูอ่ื้นอยา่งเด็ดขาด นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาถึงการตั้งรหสัผา่น 
ใหมี้ความยากต่อการคาดเดาและจดัเก็บใหเ้ป็นความลบัดว้ย 

 ขอ้ 20 ใหใ้ชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีลงทา้ยดว้ย @chula.ac.th ในงานของสหกรณ์  ตามท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้ท่านั้น  

 ขอ้ 21 เม่ือพบเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความไม่มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหรี้บแจง้ 
ไปยงัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์โดยทนัที 

หมวด 4 
เจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอ้ 22 ดูแลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัและควบคุมความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ขอ้ 23 ควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

 ขอ้ 24 ด าเนินการใหร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั  
และมัน่คงปลอดภยั 

 ขอ้ 25 ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการใชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ขอ้ 26 บริหารจดัการระบบเครือข่ายใหมี้ความมัน่คงปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีการท างาน
ทั้งหมดและจดัท าการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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 ขอ้ 27 เฝ้าระวงัความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเครือข่ายและตอ้งรีบแกไ้ขโดยทนัที เช่น อุปกรณ์หยดุท างาน 
สายสญัญาณเครือข่ายช ารุด ปริมาณขอ้มูลท่ีรับเขา้และส่งออกของขอ้มูล (Bandwidth) มากเกินไป 

 ขอ้ 28 บริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ปิดช่องโหว ่
ความอ่อนแอในระบบซ่ึงยอมใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต (Vulnerability) ท่ีจะท าใหมี้โอกาสเป็นเคร่ืองกระจาย
โปรแกรมหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมและเม่ือเกิดปัญหาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดจากการเรียกใชห้รือเขา้ถึง
เซิร์ฟเวอร์ได ้ 

 ขอ้ 29 จดัท าแผนการส ารองขอ้มูลและการกูคื้นขอ้มูล แลว้ท าการส ารองขอ้มูลและการทดสอบการกูคื้น 
ขอ้มูลคืนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 ขอ้ 30 จดัท าแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 

 ขอ้ 31 จดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยทนัที 
เม่ือรับรายงานจากบุคลากร 

หมวด 5 
คณะกรรมการ 

 ขอ้ 32 ตอ้งส่ือสารใหบุ้คลากรตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสหกรณ์ ดงัน้ี 
(1) ตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(2) ความรับผิดของผูค้รอบครองอุปกรณ์เครือข่ายหรือผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นอุปกรณ์เครือข่ายท่ี

ใชห้มายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จริง (IP Address) เพ่ือใหร่้วมกนัใชไ้ดห้ลายคนโดยปราศจากระบบการจดัเก็บบนัทึก
ขอ้มูลผูใ้ชง้านตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(3) การใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย และปฏิบติัตามขอ้ตกลงการใชลิ้ขสิทธ์ินั้น ๆ 
(License agreement) 

 ขอ้ 33 แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเพื่อท าหนา้ท่ี 
(1) จดัการเครือข่าย 
(2) จดัการระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ระบบปฎิบติัการ ฐานขอ้มูล 
(3) จดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต และประสานงานใหข้อ้มูลกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ขอ้ 34 ใหจ้ดัท าหรือทบทวนแผน และการประเมินหรือการซอ้มแผนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(1) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) แผนการกูคื้นระบบและขอ้มูลท่ีส าคญั 
(3) การบริหารความเส่ียง 

 ขอ้ 35 รณรงคน์โยบายดา้นกรีนเทคโนโลยเีพื่อใหทุ้กคนใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั และใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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หมวด 6 
กรีนเทคโนโลยี 

 ขอ้ 36 การก าหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บมาตรฐานสากลดา้นการประหยดัพลงังานหรือผา่นขอ้ก าหนด 
ตามระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

(1) มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Energy Star) 
(2) ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในอปุกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

(RoHS: Restriction of Hazardous Substances) 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการจดัการขยะจากซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในช่วงของการเลิกใช ้

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 

 ขอ้ 37 ใชร้ะบบจดัการควบคุมการใชพ้ลงังาน (Power Management) โดยจดัระดบัการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพว่งทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้าน ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 ขอ้ 38 ใหใ้ชม้าตรการลดการใชก้ระดาษ 
 

ก าหนดไว ้   ณ    วนัท่ี    22    กนัยายน    พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.สวสัด์ิ  แสงบางปลา) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
 


