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หน่วยที่ 1

ธรรมาภิบาล ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Good Governance โดยปรากฏใน
รายงานของธนาคารโลกเมื่อปี ค.ศ. 1989 และเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในช่วงป ี2540 
โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้บัญญัตคิ าว่า Good Governance ในความหมายของ
ภาษาไทยไว้ เช่นค าว่า กลไกประชารัฐ ศุประศาสนการ  ธรรมรัฐ  ประชารัฐ  การบริหาร
จัดการ ที่ด ี ธรรมาภิบาล  เป็นต้น

ธรรรมาภิบาล

ความหมายของธรรมาภิบาล
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ความหมายของธรรมาภิบาล
อานันท์  ปันยารชุน (2542) ให้ความหมาย

ไว้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นผลลัพธ์ของการจัดการ
กิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและ
เอกชนมผีลประโยชน์ร่วมกันไดก้ระท าลงไปใน
หลายทาง มลีักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์
ที่หลากหลายและขัดแย้งกนัได้
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ธรรมาภิบาล คือ กลไกในการจัดการองค์กรท่ีถูกต้อง
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ธรรมาภิบาล ครอบคลุมใน 3 ส่วนคือ

1. รัฐ ซึ่งเป็นกลไกที่จะมีส่วนเสริมสร้างและปฎิรูปการเมอืง กฎหมาย 
และการบริหารราชการ 
2. เอกชน ซึ่งจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจ และด าเนนิธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
3. ประชาชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมสี่วนในการสนับสนุนการ
ด าเนินการทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
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หลักการของธรรมาภิบาล

ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และมผีลใช้บังคับกับหน่วยงาน
ของรัฐตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา โดยระเบียบนี้
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการโดยยดึหลัก 
6 ประการดังนี้
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หลักการของธรรมาภิบาล (ต่อ)

องค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาล
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ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย

- ในระบอบสมบูรณาญาสิทธริาช ที่มพีระมหากษัตริย์
เป็นผู้มีอ านาจปกครองประเทศ 
- หลักการปกครองที่ดีของพระมหากษัตรยิ์ไทย

เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม”
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ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย

“ทศพิธราชธรรม” หมายถึง จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดนิควรประพฤติ
เป็นหลักธรรมประจ าพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมอืง 
ม ี10 ประการคอื

1. ทาน
2. ศลี 
3. บริจาค
4. อาชวะ
5. มัทวะ

6. ตบะ 
7. อักโกรธะ
8. อวิหิงสา
9. ขันติ
10. อวิโรธนะ
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ธรรมาภิบาลตามแนวคิดสากล

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ในความหมายแบบ
สากล มคีวามหมายรวมถึง ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ 
ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพนัธ์ ระหว่างเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม
ของประเทศ เพื่อที่ภาคต่าง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสันติสุข
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ธรรมาภิบาลตามแนวคิดสากล

หลักการ National Governance โดยทั่วไปอาจจ าแนกได้
อย่างน้อย 6 ประการคือ

1. ความมปีระสิทธิภาพของรัฐบาล
2. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
3. การค้าเสรี
4. การปราบปรามการทุจรติคอรัปชัน่
5. การจัดการบริหารรัฐกิจแบบมสี่วนร่วม
6. กรอบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมท่ีมีความชัดเจน
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การสร้างธรรมาภิบาล

การสร้างธรรมาภิบาลต้องมกีารปฎริูปใน 3 ส่วน ได้แก่

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาชน
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หน่วยท่ี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการประยุกต์ความรู้จาก
เทคโนโลยีสองสาขาคอื เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกน าเข้ามา
ช่วยในการจัดการ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล ส่วนเทคโนโลยี
การสื่อสารโทรคมนาคม ถูกน าเข้ามาช่วยในการเผยแพร่ ข้อมูล 
และสารสนเทศไปยังผู้ใช้คนอื่น ๆ ท่ีอยู่ห่างไกลอย่างรวดเรว็
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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยสีารสนเทศ



16

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสท์ี่ในปัจจุบันไดเ้ข้า
มามบีทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษยม์ากขึ้นทุก
ขณะ ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งคือ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติตามโปรแกรม หรือชุดค าสั่งที่มนุษย์
ป้อนให้ท า ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะเป็นสารสนเทศท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใชง้านดา้นต่าง ๆ
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์ ประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ 3 ส่วนคอื
การน าเข้าข้อมูล (Input)
การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
การแสดงผลขอ้มูล (Output)

การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์



18

01
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

02

03

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
(Mainframe Computer)

มนิคิอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

04

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คอื
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 3. มินิคอมพิวเตอร์

4. ไมโครคอมพิวเตอร์



20

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ คอื
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) 
3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People Ware) 
4. ข้อมูล (Data)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People Ware)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
4. ข้อมูล (Data)
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
1. ความเร็ว (Speed) 
2. ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 
3. ความเที่ยงตรงแม่นย า (Accuracy) 
4. จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก (Storage)



26

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

- เป็นเทคโนโลยีท่ีประยุกต์ให้การส่งผ่านข่าวสารขอ้มูลในระยะไกล
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
- มนุษย์ได้พัฒนารปูแบบการสื่อสารจากสัญญาณเสียง สัญญาณไฟ 
หรือจดหมายในอดีต มาเป็นเทคโนโลยกีารสื่อสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องส่งสัญญาณไมโครเวฟ และใยแก้วน า
แสงเป็นต้น
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บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการด าเนนิชีวติในปัจจบุัน 
2. ด้านการศกึษาและการฝึกอบรม 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านการเศรษฐกิจ 
5. ด้านการแพทย์ 
6. ด้านการบริหารงานภาครัฐ
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ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผลกระทบทางบวก
- ผลกระทบทางลบ
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หน่วยท่ี 3
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ คดิค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย ์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของ
สติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถงึชนิดของการสร้างสรรค์ 
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได ้
เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคดิ 
กรรมวิธ ีและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นต้น
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การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่ิงที่ผดิกฎหมาย



32

ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property)
- ลิขสิทธิ์ (Copyright)

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา



33

1

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความคิด
สร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดษิฐ์คิดค้น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการ หรือ เทคนคิ
ในการผลิตที่ได้ปรับปรุง หรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือท่ีเกี่ยวกับตัวสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบ และรูปร่างสวยงามของตัว
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้า หรือย่ีห้อ ชื่อและ
ถิ่นท่ีอยู่ทางการค้าที่รวมถงึแหล่งก าเนิดสินค้า และการป้องกันการ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น

- สิทธิบัตร (Patent)
- แผนผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated)
- เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)
- ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 
- ชื่อทางการค้า (Trade Name)
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ (Geographical Indication)
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า และผลิตภัณฑ์ เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

1. ลิขสทิธ์ิ (Copyright) 
หมายถึง งานหรือความคดิสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม 
ศลิปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคด ี
หรือแผนกศลิปะ แผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสทิธ์ิยังรวมถึงสทิธิข้างเคียง 
(Neighboring Right) ด้วย
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเพลง เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

สิทธบิัตร
หมายถึง  หนังสอืส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ 

(Invention) คดิค้น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
หรือ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มลีักษณะตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซึ่งจะเป็นผู้มสีิทธิเด็ดขาด หรือสทิธแิต่เพียงผู้เดียว
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับสิทธบิัตรนั้น และสิทธทิี่ว่านี้จะมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาที่จ ากัด
ช่วงหนึ่งเท่านั้น
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

สิทธบิัตร เป็นหนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
 แบบผังภูมิของวงจรรวม หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่

ท าขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด หรือวิธีใด เพื่อให้เห็นถึง
การจัดวางให้เป็นวงจรรวม

 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
หรือตราที่ใช้กับสินค้า หรือบริการ ได้แก่ 

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) 
เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) 
เครื่องหมายร่วม (Colective Mark)
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

เครื่องหมายการค้าท่ีจะทะเบียนแล้วมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

 ความลับทางการค้า
หมายถึง ข้อมูลการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือ

ยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคล ซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า 
เนื่องจากเป็นความลับและเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่
ควบคุมความลับทางการค้าโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็น
ความลับ
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

 ชื่อทางการค้า
หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ เช่น โกดัก ฟูจิ เป็นต้น

 สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์
หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียก หรือใช้แทน

แหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นที่มีสินค้าคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ คุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
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ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

ตัวอย่างชื่อทางการค้า
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วงจรทรัพย์สินทางปัญญา
วงจรทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Cycle : IP 

Cycle) เป็นวงจรภารกจิในการผลักดนัให้ทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ภารกิจ
หลักคอื

1. การสร้างสรรค์ (Creation) 
2. การคุ้มครอง (Protection) 
3. . การน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) และ/หรือ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
(Utilization)
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การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยส์ินทางปัญญาใน
สถาบันการศึกษา ส่งผลดีคอื

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2. พัฒนาความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
3. สร้างรายได้ให้กับสถาบันการศึกษาและผู้สร้างสรรค์
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การส่งเสรมิทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศกึษา

การส่งเสริมทรัพย์สนิทางปัญญาในสถาบันการศึกษาเป็นการสร้างความเข้มเข็งทางวิชาการ
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บทบาทของสถาบันการศกึษาในการส่งเสรมิทรัพย์สนิทางปัญญา

สถาบันการศกึษามบีทบาทในการส่งเสริมทรัพย์สนิทาง
ปัญญาได้ตลอดวงจร คอื 

- การสร้างสรรค์ (IP Creation) 
- การคุ้มครอง  (IP Protection)
- การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ (IP Commercialization)
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หน่วยที่ 4

จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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47%

52%

38%
46%

68%

55%

ความหมายของจรรยาบรรณ

- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2542 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของค า 
“จรรยาบรรณ” ว่า หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบ
อาชีพการงาน แต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณ ชื่อเสยีง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร
หรือไม่ก็ได้
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ความหมายของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละอาชีพ
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คุณค่าของจรรยาบรรณ

8% 40%

25% 25%

1. จรรยาบรรณเป็นกติกาของ
สังคมท่ีก าหนดขึ้นไว้ให้ปฏิบัติ
ร่วมกัน

2. ท าให้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไม่เป็นความขัดแย้ง

3. เพิ่มพลังความดีงามและความ
เจริญ

4.  ผู้มีจรรยาบรรณเป็น
เครื่องหมายของผู้มีวฒันธรรม

5. ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเป็นผู้ที่มคีุณธรรมอัน
สมควรแก่ การได้รับการยกย่อง
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42%

58%

ขอบข่ายของจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)

3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)

4. การเข้าถงึข้อมูล (Information Accessibility)
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ขอบข่ายของจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบข่ายของจรรยาบรรณ เรียกกันโดยทั่วไปว่า PAPA
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ประมวลจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวคิดของ วราภรณ์ จันเศรฐ
- แนวคดิของ รัชนพีร  ศรีรักษา
- แนวคิดของ สาขาคอมพิวเตอร ์สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
- แนวคดิของ ยืน  ภู่วรวรรณ
- แนวคิดของ นรินทร์  พนาวาส



56

ประมวลจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น ถอืเป็นการผิดจรรยาบรรณ
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ประมวลจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเล่นการพนัน การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร 
ถอืเป็นการผิดจรรยาบรรณ
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หน่วยที่ 5

ระบบบรหิารความปลอดภัย
ของข้อมูล
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ความเป็นมาของมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรฐานในการจดัการความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศนั้น เริ่มถูกก าหนดขึ้นโดย Department of Trade and 
Industry: DFI ของประเทศอังกฤษในป ีพ.ศ. 2538 โดยเรียก
กว่า BS 7799:1995 และพัฒนาและเปลี่ยนจาก British 
Standard: BS มาเป็น International Standards: ISO จนกระทั่ง
เป็น ISO 1799:2005



60

เนื่องจาก ISO 17799 นี้เป็น Code of Practice ซึ่งไม่
เอื้อให้เกิดการตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน และ
การตรวจสอบวา่การจัดการกับระบบความปลอดภยันั้นท าได้
อย่างมีประสิทธผิลหรือไม่ จึงเกิดมี Standard BS 7799-2 
ในป ีพ.ศ. 2542 และพัฒนาเป็น ISO 27001:2005

ความเป็นมาของมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบบรหิารความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบบริหารความปลอดภัยของ
ข้อมูล (ระบบ ISO 27001:2005 หรือ 
Information Security Management 
System : ISMS) เป็นมาตรฐานสากลที่
กล่าวถึงมาตรฐานของระบบบริหาร
จัดการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล
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ด้วยมาตรฐานนี้องค์กรต่าง ๆ จะสามารถสร้างกลยทุธ์
และก าหนดทศิทางส าหรับการประเมิน การวัดค่า และการ
ป้องกันการคุกคามจากภายนอกโดยผ่านกระบวนการการจัดการ
ความเสี่ยงของมาตรฐานได ้โดยใช้การบริหารจดัการด้วยระบบ 
PDCA

ระบบบรหิารความปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบบรหิารความปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005 ถูกสร้างขึ้นเพื่อรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยก าหนดจุดประสงค์ใหญ่ ๆ 3 ข้อ
คอื

1. การรักษาความลับของสารสนเทศ (Confidential)
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Integrity)
3. สารสนเทศจะต้องเข้าถึง และใช้งานได้ในเวลาท่ีต้องการ 

(Availability)

วัตถุประสงค์ของระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005
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การบรหิารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื
1. ส่วนของการบริหารจัดการระบบความม่ันคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ โดยการขับเคลื่อนผ่านระบบวงจร PDCA
2. ส่วนของรายการควบคุม และวัตถุประสงค์ในการควบคุม



66

หน่วยที่ 6

ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต
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ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การปกป้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์จากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ 
และภัยคุกคามอื่น ๆ รวมไปถึงป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสทิธิ์เข้าถึง
ข้อมูลได้
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ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มสีทิธิ์เข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

ความปลอดภัยของข้อมูล
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อาชญากรคอมพิวเตอร์

อาชญากรคอมพิวเตอร ์(Computer Criminal) เป็นคนท่ีใช้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กระท าผิดกฎหมาย แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทคือ

1. พนักงานหรือลูกจ้าง 
2. บุคคลภายนอก 
3. แฮกเกอร์ และแครกเกอร์
4. องค์กรด้านอาชญากรรม 
5. ผู้ก่อการร้าย กลุ่มผู้ก่อการร้าย
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อาชญากรคอมพิวเตอร์

แฮกเกอร์ และ แครกเกอร์ เป็นหน่ึงในกลุ่มของอาชญากรคอมพิวเตอร์
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อาชญากรคอมพิวเตอร์

อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
(Computer Crime หรือ Cyber Crime) เป็น
การประท าที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพวิเตอร์ 
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เป็น
การกระท าที่ท าให้เหย่ือได้รับความเสียหาย 
และผู้กระท าได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
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คอมพิวเตอร์ เป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอร์ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมอื 
เช่น ใช้ในการขโมยเงิน รายชื่อลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลข
บัตรเครดิต และอื่น ๆ ส่วนคอมพิวเตอร์ในฐานะท่ีเป็นเป้าหมาย
ของอาชญากรรม เช่น แฮกเกอร์เข้าไปก่อกวน ท าลายระบบของ
ผู้อื่น

อาชญากรคอมพิวเตอร์
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การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

- การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต
- การแอบอ้างตัว 
- การสแกมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Scam)
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- การเข้าถึงและใชค้อมพิวเตอรโ์ดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
- การก่อกวนหรือท าลายข้อมูล
- การขโมยข้อมูลและอุปกรณค์อมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม



75

โปรแกรมประสงค์ร้าย

- โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Program) หรือเรียก  ย่อ ๆ 
ว่า มัลแวร์ (Malware) เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ท า
ความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์
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ไวรัสคอมพิวเตอร์

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ
แพร่กระจายตัวเองภายในเครือ่ง คอมพิวเตอร์ผ่านทางไฟล์ โดย
อาจจะเป็นไฟล์ข้อมูลของผู้ใช้ ไฟล์โปรแกรม ไฟล์ฐานข้อมูล หรือ
อื่น ๆ ภายในเครื่อง เมื่อผู้ใช้น าไฟล์ที่ติดไวรสัเข้าสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดไวรัสดว้ย
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ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรม
ที่ท าความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์
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เวิร์ม (Worm)

เวิร์ม หรือหนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ถูกออกแบบให้แพร่กระจาย โดยการคัดลอกตัวเองไปยงัเครื่องอืน่  
ๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยอเีมล์และช่อง
โหว่ของระบบปฎิบัติการ หรือโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง
เครื่อง เป็นช่องทางเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่มีหนอนคอมพิวเตอร์จะส่งผลให้ท างานไดช้า้ หรือหยุด
การท างาน
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เวริ์ม สามารถแพร่กระจายสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางอีเมล์ และเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต

เวิร์ม (Worm)
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ม้าโทรจัน (Trojan Horses)

- โทรจันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นของโปรมคอมพิวเตอรท์ี่มีเจตนามุ่งร้ายด้วย
การแอบแฝงความเป็นมิตรหรือมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
- จุดประสงค์ของม้าโทรจนัมีหลายรปูแบบ เช่น การดักเก็บข้อมูล
ส่วนตัวแล้วส่งกลบัไปยังปลายทางที่ก าหนด ปิดระบบความ
ปลอดภัย หรือเปดิบริหารบางอยา่งเพือ่เปิดทางให้กับผู้บุกรุกแบบ
อื่น ๆ เข้าโจมตีเป็นต้น
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Trojan Horse เป็นตัวกลางที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ม้าโทรจัน (Trojan Horses)
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สปายแวร์ (Spyware)

Spyware เป็นโปรแกรมท่ีบริษัทท าธุรกิจผ่านเว็บไซตใ์ช้เพือ่
รวบรวมข้อมูลบุคคล ที่จะติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าไปเยีย่ม
ชมเว็บไซต์ จากนั้นจะขายข้อมูลให้กับบริษัทอ่ืน ๆ ที่ต้องการขาย
สินค้าหรือบริการ
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ภัยอื่น ๆ 

- ภัยธรรมชาติ
- การต่อสู้และการกอ่การร้าย
- ความผิดพลาดทางดา้นเทคโนโลยี
- ความผิดพลาดจากมนุษย์
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มาตรการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย (Security) เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุมครองข้อมูลคอมพิวเตอร ์ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์จากความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากการใช้
งานโดยผู้ที่ไม่ได้รบัสิทธิ์เข้าใช้หรือผู้บุกรุก การก่อวินาศกรรม 
และอุบัติภัยธรรมชาติ ตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์
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- การเข้ารหัสลับ
- การจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถงึ
- ข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต

มาตรการรักษาความปลอดภัย
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หน่วยที่ 7

พระราชบัญญัตวิ่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์
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สภาพปัญหา

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร โดยส านัก
ก ากับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รวบรวมสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ในปัจจบุันไว้ดังนี้

1. ความส าคัญของคอมพิวเตอรใ์นชีวติประจ าวัน
2. ผลของการกระท าผิดกระทบหรือความเสียหายในวงกวา้ง

และรวดเร็ว
3. ยังไม่มกีฎหมายก าหนดความผิดมาก่อน



88

ความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวติประจ าวัน



89

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายลักษณะพิเศษ
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เจตนารมณ์ในการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

1. เพ่ือเป็นการใช้กรอบแห่งกฎหมายในการก าหนดฐานความผิด และ
บทลงโทษในการเรยีกร้อยค่าเสียหายแก่ผู้กระท าความผิดเพื่อคุ้มครอง
สทิธิแกป่ระชาชน
2. เพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทั้งด้านนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบัต ิและก าหนดหน้าที่ของผู้
ให้บรกิาร ไม่ว่าแก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้
สามารถติดต่อถึงกันโดยผ่านระบบคอมพวิเตอร์ก็ตาม โดยให้มแีนว
ทางการปฏิบัต ิการด าเนินงานให้เกดิความชัดเจน ถูกต้องในแนวทาง
เดยีวกัน
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พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550

- ประเทศไทย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2550)  นับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับแรกของประเทศ
- ปรากฏในหมวด 1 มาตรา 5 ถงึ มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติ
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หน่วยที่ 8

ธรรมาภิบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ธรรมาภิบาลในวิชาชพี
จากการศกึษาความหมายของธรรมาภิบาลในบทเรียนที่ 1 ซึ่ง

พบว่า ความหมายของ    ธรรมาภิบาลนั้นครอบคลุมใน 3 ส่วนคอื
1. รัฐ ซึ่งมีส่วนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง 

การออกกฎหมาย และการควบคุมระบบการบริหารราชการ
2. เอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ควร

ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ประชาชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่มสี่วนในการสนับสนุนการ

ด าเนินการทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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ในการประกอบอาชีพก็เช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน
ภาคเอกชนซึ่งมุ่นเน้นการด าเนินธุรกิจเพือ่หวังผลก าไรจากการ
ลงทุนเป็นหลัก แต่หากขาดซึ่งธรรมาภบิาลในการด าเนนิการทาง
ธุรกิจ ย่อมเกิดผลเสียต่อสงัคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติตามมา

ธรรมาภิบาลในวิชาชพี
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ผลดีของธรรมาภิบาลต่อธุรกิจ

1. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างชื่อเสียง
2. เพิ่มก าไร 
3. เข้าถงึแหล่งทุน หรือสถาบันการเงินงา่ย
4. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. เพิ่มเครือข่ายธุรกิจ 
6. มปีระโยชน์ในการเลือกและสร้างแรงจงูใจในการท างานและ
รักษาพนักงานดี ๆ ให้อยู่กับบริษัท
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ผลดีของธรรมาภิบาลต่อธุรกิจ

7. ท าให้ประหยัดและเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนนิงาน 
8. ลดความเสี่ยง 
9. สร้างให้เกิดการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม
10. เกิดการยอมรับของสงัคมต่อการด าเนินงานของบริษัท
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี

- การก ากับดูแลกจิการที่ด ี(Good Corporate Governance) หรือ
การบริหารจัดการธุรกจิที่เป็นธรรม จะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์กรนั้นมีการ
บริหารจัดการที่ดี และ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กร
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องค์ประกอบขององค์กรทีม่ีการก ากับดูแลกิจการที่ดี

1. การบริหารจัดการ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ระบบควบคุมภายใน
4. การตรวจสอบภายใน 
5. การตรวจสอบภายนอก
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ธรรมาภิบาลเก่ียวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การริเริ่มในทางที่ถูก 
3. ความโปร่งใส
4. มผีู้รับผิดชอบชัดเจน 
5. มคีวามยั่งยืน 
6. การประเมินตัวเอง



จบการน าเสนอ


