
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อย่างปลอดภัย



เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร?

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
เพื่อท าให้สารสนเทศ มีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นทั้งจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน จัดด าเนินการข้อมูล และ การสื่อสาร
ระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับ
กรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารต่างๆ ฯลฯ



ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทางเทคนิคที่น ามาใช้ป้องกันการใช้งานจากบุคคลภายนอก มาท าการขโมย 
หรือการท าความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี





รูปแบบภัยคุกคามต่อระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้

01 ภัยคุกคามแก่ระบบ
เป็นภัยคุกคามจากผู้มีเจตนาร้ายเข้ามาท าการปรับเปลี่ยน 
แก้ไข หรือลบไฟล์ข้อมูลส าคญัภายในระบบคอมพิวเตอร์

04

ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว
เป็นภัยคุกคามที่แครกเกอร์ (cracker) เข้ามาท าการเจาะข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือติดตามร่องรอยพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

02 05

03

ภัยคุกคามที่ไม่มีเป้าหมาย

เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลเสยีให้แก่ผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างมาก เช่น การล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์

ภัยคุกคามต่อผู้ใช้และระบบ

เป็นภัยคุกคามที่ไม่มีเป้าหมายแนน่อน เพียงแค่ต้องการสร้างจุด
สนใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น

ภัยคุกคามที่สร้างความร าคาญ
เป็นภัยคุกคามที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่น เปลี่ยนการตั้งค่า
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่างไปจากที่เคยก าหนดไว้



รูปแบบภัยคุกคามด้านข้อมูลในคอมพิวเตอร์

Malicious Software หรือ Malware หมายถึงโปรแกรมประสงค์ร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น เพื่อโจมตีระบบโดยเฉพาะ, 
ท าให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล

1.ไวรัสคอมพิวเตอร์(Computer virus) โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อท าลาย
ข้อมูล

2.หนอนคอมพิวเตอร์ (Computer Worm) โปรแกรมที่แพร่กระจายผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความเสียหาย หรือขโมยข้อมูล

3. ม้าโทรจัน (Trojan horse) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกบรรจุเข้าไปเพื่อเก็บ
ข้อมูลหรือท าลายข้อมูล

4.สปายแวร์ (Spyware) โปรแกรมที่ฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ท าให้ทราบ
ข้อมูลประวัติการใช้ของผู้ใช้งาน

5. มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) โปรแกรมที่จะล็อกไฟล์ในคอมพิวเตอร์
ของเหยื่อ และเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการปลดล็อก

6.ซอฟต์แวร์สนับสนุนโฆษณา (Adware) โปรแกรมที่แอบซ่อนมากับ
ซอฟต์แวร์ฟรีต่างๆ ซึ่งโปรแกรมนั้น ๆ ได้ท าการแฝงโฆษณาหรือโปรแกรมอื่น ๆ 
จากผู้สนับสนุนไว้



การป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย



การป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

หมั่นตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชัน
ปัจจุบัน และควรใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์

สังเกตขณะเปิดเครื่องว่ามีโปรแกรมไม่พึงประสงคท์ างานขึ้นมา
พร้อมกับการเปิดเครื่องหรือไม่

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และมีการอัปเดตโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส และฐานข้อมูลไวรัสสม่ าเสมอ

ต้อง login เข้าใช้งานทุกครั้ง และเมื่อไม่ได้อยูห่น้าจคอมพิวเตอร์ 
ควรล็อกหน้าจอให้อยู่ในสถานะที่ต้องใส่ค่า login ใช้งาน 

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านสือ่สังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตร
ประชาชน ประวัติการท างาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต

ควรแบ็คอปัข้อมูลไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจ าอื่นนอกเหนือจาก
ฮาร์ดดิสก์ เช่น flash drive, DVD เป็นต้น

ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่ยงภัย เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์การ
พนัน เว็บไซต์แบบแนบไฟล์ .exe เว็บไซต์ที่มี pop-up หลายเพจ

ติดตั้งไฟร์วอลล์ เพื่อป้องกันคนที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้ามาใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยป้องกันการบุกรุกของแฮกเกอร์



การป้องกันและการใช้ชื่อโชเชียลอย่างปลอดภัย



การป้องกันและการใช้ชื่อโชเชียลอย่างปลอดภัย

1. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เฉพาะคนที่รู้จักกันเข้าถึงข้อมูลของเราในโซเชยีลมีเดีย
2. ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรง เพ่ือให้ยากต่อการคาดเดา
3. ไม่รับเพ่ือนที่ไม่รู้จักกัน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือ
ข้อมูลบัตรเครดิต
5. คิดให้ดีก่อนจะโพสต์อะไร
6. ระวังการคลิกเข้าไปดูเนื้อหาแปลกๆ เพราะอาจเป็นการอนุญาตให้ติดตัง้มัลแวร์ หรือ
ไวรัสลงในอุปกรณ์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายในภายหลัง



การโจรกรรมข้อมูล



การโจรกรรมข้อมูล

การโจรกรรมข้อมูล คือ การการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้ฉ้อโกงหรือก่ออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีกลุ่มคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งได้แก่ แฮกเกอร์ (Hacker) และแครกเกอร์ 
(Cracker)

Hacker

แฮกเกอร์ (Hacker) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการ
ถอดรหัสหรือเจาะรหัสได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบ
ความสามารถของตัวเอง เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเครือขา่ยเป็นอยา่งดี มักอาศัยช่อง
โหว่ของ เทคโนโลยีลักลอบดูข้อมลูของผู้อืน่โดยไม่ได้รับ 
อนุญาต

HackerCracker

แครกเกอร์ (Cracker) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
การถอดและเจาะรหัสได้ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อบุกรุกระบบ
เพื่อขโมยข้อมูลหรือท าลายข้อมูล ของคนอื่นโดยผิดกฎหมาย 



วิธีป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล

อัปเดตระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โปรแกรม Antivirus

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์

ควรสแกนอุปกรณ์เก็บข้อมูลทุกครั้ง หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่น Flash Drive

ระมัดระวังการเล่นอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเว็บไซต์ดู
ภาพยนต์ผิดกฎหมาย

เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบต่างๆอยู่สม่ าเสมอ

จัดสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เนต็ให้เป็นระบบได้มากที่สุด

ติดตามข่าวสารอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ระมัดระวัง และหาทางป้องภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองตลอดเวลา

ระมัดระวัง การให้ หรือ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต



จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังน้ี



จรรยาบรรณในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ



ข้อก าหนด ข้อตกลงในการใช้แหล่งข้อมูล

Creative Common คือ ชุดสัญญาอนุญาตแบบเปิดกว้าง หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้งานที่ รวมกันเป็นชุด โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

1. ลิขสิทธิ์ (Copyright) คือ สิทธิของผู้สร้าง โดยสิทธิ์นี้จะรวมไปถึงชิ้นงาน หรือวิธีการซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่แล้ว 
ลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างโดยอัตโนมัติ 

2. สิทธิบัตร (Patent) คุ้มครอง กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน สิทธิบัตรจะต่างจากลิขสิทธิ์ที่ต้องยื่นขอจด
สิทธิบัตรไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีขั้นตอนด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

3. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ซึ่งครอบคลุม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
และความลับทางการค้า (Trade Secret) เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศส่วนมากจะใช้ระบบกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามสนธิสัญญา กรุงเบิร์น ซึ่งรวมไปถึงประเทศ
ไทยด้วย ตามสนธิสัญญากรุงเบิร์นนั้น ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้สร้าง โดยทันทีท่ีเผยแพร่ผลงานนั้นออกไป ความเป็นเจ้าของสิทธิ์เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติในทางกฎหมาย และสิทธิ์นี้สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ หากต้องการน าผลงานนั้นไปใช้งานต่อ ต้องขออนุญาต เจ้าของ
ผลงาน



สัญญาอนุญาต Creative Common



สัญญาอนุญาต Creative Common


