
 
ประกาศมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

เรือ่ง แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

********************** 

  เพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นไปตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดท าประกาศแนวนโยบายและแนวปฏบัิติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือให้

การด าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีความ

มั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือได้ น้ัน 

  อาศัยอ านาจตามมาตราความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย แนวนโยบายและแนว

ปฏบัิติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

ตามประกาศน้ีมี ๒ ส่วน ดังน้ี 

 ๓.๑ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีเน้ือหา

ครอบคลุมตามข้อ ๔ 

 ๓.๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีเน้ือหา

ครอบคลุมตามข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๓ 

ข้อ ๔ นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศน้ีมี ๒ ส่วน 

ดังน้ี 

 ๔.๑ ส่วนที่ว่าด้วยการจัดท านโยบาย 

         (๑) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏบัิติการด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมใน

การท านโยบาย 

   (๒) นโยบายได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใ ช้งานทราบและ

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทางเวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลัย 

   (๓) ก าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏบัิติดังกล่าวให้ชัดเจน 

   (๔) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายปีละ ๑ คร้ัง 

 

/๔.๒ ส่วนที่ว่าด้วย... 



 

   ๔.๒ ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอยีดของนโยบาย 

   (๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 

  มีนโยบายที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่างทั่วถึง โดย

ให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมี

การให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย 

   (๒) มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

  มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภทและ

จัดเกบ็เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบส ารองระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ที่

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ือง 

   (๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

  มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง

ด้านสารสนเทศ ปีละ ๑ คร้ัง 

   (๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ 

  มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดท าคู่มือ จัดฝึกอบรมและเผยแพร่การ

ใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 

  ข้อ ๕ มีข้อก าหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control) 

ดังน้ี   

(๑) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดย

ค านึงถึงการใช้งานและความม่ันคงปลอดภัย 

(๒) ในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องก าหนดตาม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการอนุญาต การก าหนดสทิธ ิหรือการมอบอ านาจของหน่วยงาน 

(๓) ต้องก าหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ล าดับความส าคัญ หรือล าดับช้ัน

ความลับของข้อมูลรวมทั้งระดับช้ันการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง 

  ข้อ ๖ มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพ่ือ

ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง

ความตระหนักเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือป้องกนัการเข้าถึงจากผู้ที่ซ่ึงไม่ได้รับอนุญาต ดังน้ี 

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ความ

เข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกนัตามความเหมาะสม 

(๒) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ต้องก าหนดให้มีขั้นตอนทาง

ปฏิบัติส าหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจาก

ทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว 

 

/(๓) การบริหาร... 



(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) ต้องจัดให้มีการ

ควบคุมและจ ากัดสิทธิเพ่ือเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีรวมถึง

สทิธจิ าเพาะ สทิธพิิเศษ และสทิธอิื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึง 

(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) 

ต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม 

(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights) 

ต้องจัดให้มีกระบวนการทบทวนสทิธกิารเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ 

  ข้อ ๗ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพ่ือ

ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูลสารสนเทศ

และการลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศมีเน้ือหา ดังน้ี 

   (๑) การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) ก าหนดแนวปฏบัิติที่ดีส าหรับผู้ใช้งาน

ในการก าหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปล่ียนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 

   (๒) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ ก าหนดแนวปฏิบัติที่

เหมาะสมเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ไม่มีสทิธสิามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล 

   (๓) การปฏบัิติตามนโยบายควบคุมการไม่ทิ้ งสินทรัพย์สารสนเทศส าคัญไว้ในที่

ที่ไม่ปลอดภัย (Clear Desk and Clear Screen Policy) โดยต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น 

เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ฯลฯ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซ่ึงไม่มีสิทธิ

และต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน 

   (๔) ผู้ใช้งานอาจน าการเข้ารหัส มาใช้กบัข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏบัิติตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

  ข้อ ๘ มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) เพ่ือป้องกันการ

เข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังน้ี 

   (๑) การใช้บริการเครือข่าย ต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ

สารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเทา่น้ัน 

   (๒) การยืนยันตัวบุคคลส าหรับผู้ใช้งานที่อ ยู่ภายนอกหน่วยงาน (User 

Authentication for External Connections) ต้องก าหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้

ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ 

   (๓) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Network) 

ต้องมีวิธกีารที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายและควรใช้อุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน 

   (๔) การป้องกันพอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote 

Diagnostic and Configuration Port Protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและ

ปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย  

   (๕) การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Network) ต้องท าการแบ่งแยก

เครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

 

 

/(๖) การควบคุม... 



   (๖) การควบคุมการเช่ือมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) 

ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเช่ือมต่อระหว่างกัน ให้สอดคล้องกับแนว

ปฏบัิติการควบคุมการเข้าถึง 

   (๗) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)      

ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพ่ือให้การเช่ือมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านการไหลเวียน

ของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตาม

ภารกจิ 

  ข้อ ๙ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏบัิติการ (Operating System Access Control) 

เพ่ือป้องกนัการเข้าถึงระบบปฏบัิติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังน้ี 

   (๑) ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือการเข้าใช้งานที่ ม่ันคงปลอดภัย การเข้าถึง

ระบบปฏบัิติการที่จะต้องควบคุมโดยวิธกีารยืนยันตัวตนที่ม่ันคงปลอดภัย 

   (๒) ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and 

Authentication) ต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และ

เลือกใช้ข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง 

   (๓) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) ต้องจัดท า

หรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถท างานเชิงโต้ตอบ(Interactive) หรือมีการท างานใน

ลักษณะอตัโนมัติ ซ่ึงเอื้อต่อการก าหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 

   (๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ควรจ ากัด

และควบคุมการใช้งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือหลีกเล่ียงมาตรการ

ความม่ันคงปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว 

   (๕) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหน่ึงให้ยุติการใช้งานระบบ

สารสนเทศนั้น (Session Time-Out) 

   (๖) การจ ากัดระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of 

Connection Time) ต้องจ ากัดระยะเวลาในการเช่ือมต่อเพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากย่ิงขึ้ นส าหรับ

ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความส าคัญสงู 

  ข้อ ๑๐ มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ

(Application and Information Access Control) โดยต้องมีการควบคุม ดังน้ี 

   (๑) การจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้อง

จ ากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึง

สารสนเทศและฟังก์ช่ันต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคช่ัน ทั้งน้ี โดยให้สอดคล้องตาม

นโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่ได้ก าหนดไว้ 

   (๒) ระบบซ่ึงไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส าคัญต่อหน่วยงาน ต้อง

ได้รับการแยกออกจากระบบอื่นๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มีการควบคุม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคล่ือนที่และการปฏบัิติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Mobile Computing 

WLAN Teleworking) 

 

/(๓) การควบคุม... 



   (๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคล่ือนที่ ต้องก าหนดแนว

ปฏบัิติและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกนัสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

สื่อสารเคล่ือนที่  

   (๔) การปฏบัิติงานจากภายนอกหน่วยงานโดยใช้ VPN ต้องก าหนดแนวปฏบัิติ

แผนงานและขั้นตอนปฏบัิติเพ่ือปรับใช้ส าหรับการปฏบัิติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน 

  ข้อ ๑๑ จัดท าระบบส ารองส าหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางต่อไปนี้  

   (๑) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดท าระบบส ารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานที่เหมาะสม 

   (๒) ต้องจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุก เฉินในกรณีที่ ไม่สามารถ

ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเน่ือง 

โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัการงานตามภารกจิ 

   (๓) ต้องมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผิดชอบ

ระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ

ด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

   (๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารองและ

ระบบแผนเตรียมพร้อมฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ ปีละ ๑ คร้ัง 

   (๕) มีการปฏบัิติและทบทวนแนวทางจัดท าระบบส ารอง ปีละ ๑ คร้ัง 

  ข้อ ๑๒ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

   (๑) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิด

ขึ้นกบัระบบสารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) ปีละ ๑ คร้ัง 

   (๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องด าเนินการโดยหน่วย

ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  ข้อ ๑๓ ต้องก าหนดความรับผิดชอบที่ ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล

สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หน่ึงผู้ใด อันเน่ืองมาจากความ

บกพร่องละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏบัิติตามนโยบายและแนวปฏบัิติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง และเสยีหาย หรืออนัตรายที่เกดิข้ึน 


