
 

 

 

 

 
 

 
 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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กลุ่มงานแผนงาน  สารสนเทศและประกันคุณภาพ 

คํานํา 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการภายในองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร และ
เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลท่ัวไป  ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับความเสียหายจากการถูก
โจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยท้ังภายใน
และภายนอกต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
 

1. บทนํา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการภายในองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานมากข้ึน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา
องค์กร การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขององค์กร และเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลท่ัวไป ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน  ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จึงมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร องค์กรจําเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษา
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการท่ีจะนําข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไป
ใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการ
ถูกโจมตี คณะฯ จึงได้จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสําหรับการใช้งาน 
2.2 เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัย

ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เนื่องจากภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความหลากหลาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมไปถึงแนวทางใน
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
และเพ่ือให้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศ ของคณะฯ พบประเภทความเสี่ยงท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผิดพลาดของระบบภายองค์กร  
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีภายในคณะฯสามารถแก้ปัญหาได้เอง หรือเกิดจากภายนอกองค์กร โดยการแก้ปัญหาไม่สามารถ
แก้ไขได้เอง ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้ 

2) ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟไหม้ อาคาร
ถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทําลายระบบจาก 
Cracker เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้าน Hardware/Software เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือระยะเวลาผ่านไป อุปกรณ์ 
Hardware ท่ีเป็นเครื่องสําหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกิดชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพลง อาจทําให้เกิด
ความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบติการ (Software) ซ่ึงอาจจะทํา
ให้เกิดความล้าสมัย ส่งผลให้การทํางานล่าช้า และประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีจากภายนอกลดลง 

จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ดังท่ีกล่าวมา แล้ว 
พบว่ามีความเสี่ยงท่ีอาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯ มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็นจะต้องจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
 

4. กรอบแนวทางในการจัดทําแผน 
  การจัดทําแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี้  
          1) วิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์  
          2) แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบ้ืองต้น  
         3) การเตรียมความพร้อม  
          4) การจัดองค์กรและกําหนดผู้รับผิดชอบเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
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          5) แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม  
          6) การติดตามและรายงานผล   
 

5. กําหนดผู้รับผิดชอบ 
5.1 ระดับนโยบาย : รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา  ติดตาม กํากับ ดูแล 

ควบคุมและตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
 1) คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) รองคณบดีฝ่ายแผน สารสนเทศและประกันคุณภาพ 
5.2 ระดับปฏิบัติการ : เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบของหน่วย รับผิดชอบ กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ 

ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

1) นายสภาพ  หีมเขียว 
2) นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี 
3) นางสาวภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
4) นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
5) นายศรันยู มะกรูดทอง 
 

6. การติดตามและรายงานผล 
กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินการหรือการตรวจสอบให้

ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจําทุกไตรมาส (4 คร้ัง/ปี) และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการ
แก้ไขให้ทราบในทันทีท่ีสามารถดําเนินการได้ ในทุกกรณีตามท่ีระบุไว้ 
 

7. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 
 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
1. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องแม่ข่าย) 
 

1. ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล  
2. เครื่องแม่ข่ายใช้งานได้ตลอด 24 ชม. 
3. อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกครั้งท่ีนํามาใช้ 
4. ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศได้ ภายใน 
15 นาที 

2.  แผนสํ ารองเ ม่ือเ กิดภาวะฉุกเ ฉินด้านระบบ 1. แก้ไขปัญหาของเครื่องแม่ข่าย หรือจัดหาเครื่อง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องแม่ข่าย) สํารองให้บริการได้ ภายใน 1 วันทําการ 
3. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องผู้ใช้งานใน
คณะฯ) 

1. ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล  
2. ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศได้ ภายใน 
15 นาที 

4. แผนสํารองเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 

1. แก้ไขปัญหาของเครื่อง หรือจัดหาเครื่องสํารอง
ให้บริการได้ ภายใน 1 วัน ทําการ 
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9. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

1. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องแม่ช่าย) 
1. ไม่เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล 

1.  การสํารองข้อมูล (Back up) เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
เมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกทําลาย 
จากไวรัสคอมพิวเตอร์  ผู้บุกรุก
ทําลาย  หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
โดยสามารถนําข้อมูลที่มีปัญหา
กลับมาใช้งานได้  โดยสํารองข้อมูลไว้
ใน External Hard disk สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 
- Database 
Server 

เสาร์-
อาทิตย์

สุดท้ายของ
เดือน 
(2 วัน) 

- - - - - น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

 2. อัพเดท window และโปรแกรม
ป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 
- Database 
Server 

เสาร์-
อาทิตย์

สุดท้ายของ
เดือน 

(3 ชม.) 

- - - - - นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

2. เครื่องแม่ข่ายใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชม. 

1.  จัดทําเครื่องแม่ข่ายสํารอง   
(เฉพาะเครื่อง server ที่เผยแพร่
ข้อมูล กรณีที่เครื่องแม่ข่ายถูกโจมตี 
หรือแฮ็กระบบ ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได้และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาภายในทันที แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการเปิดใช้งานเครื่องแม่ข่าย
สํารอง)   
1.1 ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าระบบ 
และนําข้อมูลที่ทําสําเนาไว้นําเข้า
ระบบเพื่อให้ระบบใช้งานได้ และมี
ข้อมูลระบบที่เป็นปัจจุบัน 
1.2  ติดตั้ง Firewall  และ
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับ
อนุญาตสามารถเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย

เครื่อง server 
1 เครื่อง  
Web Server 

 

ม.ค.60 - - - - - น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

คอมพิวเตอร์    
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จําเป็นในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
เช่น แผ่น Boot disk แผ่นติดตั้ง
ระบบ แผ่น Driver  

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 
- Database 
Server 

ทุกเดือน 
ม.ค. 
ของปี 

- - - - - น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้าดับ   
3.1 ติดตั้ง UPS  
3.2 ดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

เครื่อง server 
4 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 
- Database 
Server - 
DHCP 

- ติดตั้ง ต.ค. 
59 
- ดูแลตลอด
ปีงบประมา
ณ 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
 

3. อุปกรณ์ดับพลิง
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่

1. ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ งานสารสนเทศ 
และงานอาคาร
สถานที่ฯ 

ทุก 3 เดือน - - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
งานอาคารสถานที่ฯ 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

มีเหตุเพลิงไหม้ 
4. ผู้ใช้สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ 
ภายใน 15 นาที 

1. จัดทําแผนผังช่องทางการติดต่อใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ส.ค. 60 - - - - - นายศรันยู มะกรูดทอง 

2. แผนสํารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องแม่ช่าย) 
1. แก้ไขปัญหาของ
เครื่องแม่ข่าย หรือจัดหา
เครื่องสํารองให้บริการ
ได้ ภายใน 1 วัน ทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ล้มเหลว 
-  รีบดําเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทํา
ให้เกิดปัญหา 
-  หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะ
บางอาคาร ให้ดําเนินการตรวจสอบ
สายที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ core 
switch ที่ติดตั้งอยู่ ณ อาคารนั้นๆ 
-  หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้
ทั้งหมด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย (ศูนย์ก
คอมพิวเตอร์) เพื่อดําเนินการแก้ไข
ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 

งานสารสนเทศ 
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

2. กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร/ไฟไหม้ งานอาคาร เมื่อเกิด - - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

-  แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทําการตัด
วงจรไฟฟ้า หากเกิดไฟไหม้ใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งไว้ภายใน
อาคารทําการดับเพลิงในกรณีที่
สามารถควบคุมเพลิงได้  และ
ประสานแจ้งหน่วยดับเพลิง ในกรณี
ควบคุมเพลิงไม่ได้ 
-  นําเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สํารองมาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็ว
ที่สุด 

สถานที่ฯ 
งานสารสนเทศ 

เหตุขัดข้อง 
 

น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรณีโดนไวรัสหรือมีผู้บุกรุกโจมตี
เครื่องแม่ข่าย 
-  เพื่อจํากัดความเสียหายที่อาจ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบ
เครือข่ายให้ทําการจํากัดการเชื่อมต่อ
เข้าระบบเครือข่าย 
-  วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ
ที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 
-  ดําเนินการป้องกันระบบเครือข่าย

เครื่อง server 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 

เพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส 
-  ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติด
ไวรัสและดําเนินการแก้ไข 
-  กรณีที่ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถดําเนินการใช้ได้ตามปกติ
และไม่สามารถให้บริการเป็นการ
ชั่วคราว ระหว่างการแก้ไขให้แจ้งเหตุ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 
-  กรณีต้องทําการแก้ไขโดยใช้ระยะ
เวลานาน นําเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสํารองมาติดตั้งให้บริการแทน
โดยเร็วที่สุด 
4. กรณีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายชํารุด 
-  แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  
-  รีบดําเนินการแก้ไขจัดหาอุปกรณ์
มาเปลี่ยนใหม่ ในกรณีที่มีอุปกรณ์
ทดแทน  
-  กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที 

เครื่อง server
งานพัสดุ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

นําเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสํารอง
มาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็วที่สุด 

3. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 
1. ไม่เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล  

1. ติดตั้งโปรแกรม antivirus และ 
อัพเดทวินโดว์ทันสมัย 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อมีการ
จําหน่าย
เครื่องให้
ผู้ใช้งาน 

     นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 

 2. แจ้งเตือนผู้ใช้งานในองค์กรเมื่อมี
การระบาดของไวรัส หรือการโจมตี
ของแฮกเกอร์ 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ดูแลตลอดปี      นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 

 3. ตรวจซ่อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ทุก 3 เดือน 
 

     นายสภาพ  หีมเขียว 
 

2. ผู้ใช้สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ 
ภายใน 15 นาที 

1. จัดทําแผนผังช่องทางการติดต่อใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ส.ค. 60      ศรันยู มะกรูดทอง 

4. แผนสํารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 
1. แก้ไขปัญหาของ
เครื่อง หรือจัดหาเครื่อง
สํารองให้บริการได้ 

1. กรณีถูกไวรัสโจมตี 
- แสกนไวรัส 
- หากไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ทํา

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

     นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

กองทุนวิจัย อื่นๆ 

ภายใน 1 วัน ทําการ การเปลี่ยนเครื่องทดแทน น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
 2. กรณีด้านฮาร์ดแวร์เสีย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนใดเสีย และ
ดําเนินการแก้ไข หากชํารุดไม่
สามารถซ่อมได้ ดําเนินการเปลี่ยน
อุปกรณ์สํารอง หรือจัดซื้อกรณีไม่มี
อุปกรณืสํารอง 

งานสารสนเทศ 
งานพัสดุ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

     นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 

 3. กรณีด้านซอฟแวร์  
- ตรวจสอบปัญหา 
- ดําเนินการแก้ไขติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ หรือแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อนให้
ใช้งานได้ตามปกติ 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

     นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 

 

 


