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ค าน า 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการภายในองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร และ
เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป  ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับความเสียหายจากการถูก
โจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไม่ใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

1. บทน า 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการภายในองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร และเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ จึงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูก
โจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษา
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไป
ใช้งานได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการ
ถูกโจมตี คณะฯ จึงได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. วัตถปุระสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 

2.2 เพ่ือลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ 

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัย

ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เนื่องจากภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความหลากหลาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางใน
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
และเพ่ือให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆด้านสารสนเทศ ของคณะฯ พบประเภทความเสี่ยงที่
อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของระบบภายในองค์กร  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ สามารถแก้ปัญหาได้เอง หรือเกิดจากภายนอกองค์กร โดยเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯไม่
สามารถแก้ไขได้เอง หรืออาจเกิดจากระบบเครือข่ายล้มเหลว สายสัญญาณช ารุด อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง 
ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้ 

2) ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟไหม้ อาคาร
ถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะท าลายระบบจาก 
Cracker เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้าน Hardware/Software เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป อุปกรณ์ 
Hardware ที่เป็นเครื่องมือส าหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพลง อาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบติการ (Software) ซึ่งอาจจะท า
ให้เกิดความล้าสมัย ส่งผลให้การท างานล่าช้า และประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีจากภายนอกลดลง 

5) ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human Error) เช่น เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรใหม่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการอบรม
วิธีใช้งานระบบอย่างครบถ้วนเพียงพอ หรือการจัดล าดับความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้
งาน เช่น ผู้ใช้งานอาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆ เกินกว่าอ านาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ เป็นต้น 

จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
 

4. กรอบแนวทางในการจัดท าแผน 
  การจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี้  
          1) วิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์  
          2) แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น  
         3) การเตรียมความพร้อม  
          4) การจัดองค์กรและก าหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
          5) แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม  
          6) การติดตามและรายงานผล   
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5. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
5.1 ระดับนโยบาย : รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา  ติดตาม ก ากับ ดูแล 

ควบคุมและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
 1) คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

2) รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 ระดับปฏิบัติการ : เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วย รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ 

ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

ชื่อ – สกุล เบอร์ติดต่อในเวลาราชการ เบอร์ติดต่อนอกเวลาราชการ 
1) นายศรันยู มะกรูดทอง 074-286437 087-9684884 
2) นายสภาพ  หีมเขียว 074-286438 098-6943742 
3) น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 074-286439 062-2365492 
4) น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 074-286439 087-3964633 
5) นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 074-286439 085-5822210 

 
6. การติดตามและรายงานผล 

ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีที่สามารถ
ด าเนินการได้ ในทุกกรณีตามที่ระบุไว้ 
 
7. ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
 

แผนงาน (รายละเอียดที่หน้า 4 ถึง 13)    ตัวชี้วัด 
1. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องแม่ข่าย) 
 

1. ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล  
2. เครื่องแม่ข่ายใช้งานไดต้ลอด 24 ชม. 
3. อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่น ามาใช้ 
4. ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ ภายใน 
15 นาที 

2. แผนส ารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องแม่ข่าย) 

1. แก้ไขปัญหาของเครื่องแม่ข่าย หรือจัดหาเครื่อง
ส ารองให้บริการได ้ภายใน 1 วันท าการ 

3. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องผู้ใช้งานใน
คณะฯ) 

1. ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล  
2. ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ ภายใน 
15 นาที 

4. แผนส ารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 

1. แก้ไขปัญหาของเครื่อง หรือจัดหาเครื่องส ารอง
ให้บริการได ้ภายใน 1 วัน ท าการ 
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9. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

1. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องแม่ช่าย) 
1. ไม่เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล 

1. การส ารองข้อมูล (Backup) เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
เมื่อข้อมูลเสียหายหรือถูกท าลายจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกท าลาย
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดย
สามารถน าข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้
งานได้  โดยส ารองข้อมูลไว้ใน 
External Hard disk ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

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 เพ่ือปิดกั้นช่อง
โหว่หรือจุดอ่อนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

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 
 

3. ป้องกันการบุกรุกหรือโจมตีจาก
ภายนอก  

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 

ติดตั้ง ต.ค. 
59 

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

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

3.1 ก าหนดรหัสผ่านเพ่ือป้องกันการ
เข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  3.1.1 ตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา 
ความยาวขั้นต่ าอย่างน้อย 8 อักขระ 
และประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร 
และเครื่องหมาย 
  3.1.2 ไม่เปิดเผยต่อผู้อ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องในงานสารสนเทศ 
  3.1.3 เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทนัทีเมื่อ
ทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือ
ล่วงรู้โดยผู้อ่ืน 
3.2 ติดตั้ง Firewall  และซอฟต์แวร์
ป้องกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    

- Intranet 
Server 
- Database 
Server 

 

 4. ด้านการส ารองข้อมูลสภาวะไฟฟ้า
ดับ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้
ผู้รับผิดชอบท าการเปิดเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า บันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที 
และหากไฟดับเกินกว่า 6 ชั่วโมงแล้ว

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

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



 
 

 
 

6 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

ให้เตรียมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

- Database 
Server 

2. เครื่องแม่ข่ายใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชม. 

1.  จัดท าเครื่องแม่ข่ายส ารอง   
(เฉพาะเครื่อง server ที่เผยแพร่
ข้อมูล กรณีท่ีเครื่องแม่ข่ายถูกโจมตี 
หรือแฮ็กระบบ ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถ
ให้บริการได้และไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาภายในทันที แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยการเปิดใช้งานเครื่องแม่ข่าย
ส ารอง)   
1.1 ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าระบบ 
เครื่องแม่ข่ายส ารองให้พร้อมใช้ 
1.2 น าข้อมูลที่ท าส าเนาไว้น าเข้า
ระบบเพ่ือให้ระบบใช้งานได้ และมี
ข้อมูลระบบที่เป็นปัจจุบัน 

เครื่อง server 
1 เครื่อง  
Web Server 

 

ม.ค.63 - - - - - น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
เช่น แผ่น Boot disk แผ่นติดตั้ง
ระบบ แผ่น Driver  

เครื่อง server 
3 เครื่อง 
- Web Server 
- Intranet 
Server 

ทุกเดือน 
ม.ค. 
ของปี 

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

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

- Database 
Server 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้าดับ   
3.1 ติดตั้งระบบส ารองไฟฉุกเฉิน 
(UPS)  
3.2 ดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

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

- ติดตั้ง ต.ค. 
59 
- ดูแลตลอด
ปีงบประมาณ 

 

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

4. การป้องกันอุทกภัยและการ
ป้องกันความชื้นหรืออุณหภูมิที่ไม่
เหมาะสม 
4.1 จัดตั้งเครื่องแม่ข่ายอยู่ในบริเวณ
ที่น้ าท่วมไม่ถึง 
4.2 เปิดเครื่องปรับอากาศส าหรับ
เครื่องแม่ข่ายตลอด 24 ชม. และ
ตรวจสอบการท างานให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

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

- ดูแลตลอด
ปีงบประมาณ 

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

3. อุปกรณ์ดับพลิง
สามารถใช้งานได้อย่างมี

1. ติดต้ังอุปกรณ์ดับพลิงส าหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห้อง

งานสารสนเทศ 
และงานอาคาร
สถานที่ฯ 

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

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

ประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่
มีเหตุเพลิงไหม้ 

คอมพิวเตอร์เครือข่าย และดูแล
อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ 

4. ผู้ใช้สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ 
ภายใน 15 นาที 

1. จัดท าแผนผังช่องทางการติดต่อใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ส.ค. 62 - - - - - นายศรันยู มะกรูดทอง (หลัก) 

2. แผนส ารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องแม่ช่าย) 
1. แก้ไขปัญหาของ
เครื่องแม่ข่าย หรือจัดหา
เครื่องส ารองให้บริการ
ได้ ภายใน 1 วัน ท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ล้มเหลว 
-  รีบด าเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ท า
ให้เกิดปัญหา 
-  หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะ
บางอาคาร ให้ด าเนินการตรวจสอบ
สายที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ core 
switch ที่ติดตั้งอยู่ ณ อาคารนั้นๆ 
-  หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้
ทั้งหมด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย (ศูนย์ก
คอมพิวเตอร์) เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว 

งานสารสนเทศ 
ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

2. กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร/ไฟไหม้ 
-  แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท าการตัด
วงจรไฟฟ้า หากเกิดไฟไหม้  

งานอาคาร
สถานที่ฯ 
งานสารสนเทศ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

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

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งไว้
ภายในอาคารท าการดับเพลิงในกรณี
ที่สามารถควบคุมเพลิงได้  และ
ประสานแจ้งหน่วยดับเพลิง ในกรณี
ควบคุมเพลิงไม่ได้ 
-  น าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส ารองมาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็ว
ที่สุด 

นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรณีโดนไวรัสหรือมีผู้บุกรุกโจมตี
เครื่องแม่ข่าย 
-  เพ่ือจ ากัดความเสียหายที่อาจ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบ
เครือข่ายให้ท าการจ ากัดการเชื่อมต่อ
เข้าระบบเครือข่าย 
-  วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ
ที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด 
-  ด าเนินการป้องกันระบบเครือข่าย
เพ่ือหยุดยั้งการระบาดของไวรัส 
-  ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติด
ไวรัสและด าเนินการแก้ไข 
-  กรณีที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถด าเนินการใช้ได้ตามปกติ
และไม่สามารถให้บริการเป็นการ

เครื่อง server 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

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

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

ชั่วคราว ระหว่างการแก้ไขให้แจ้งเหตุ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 
-  กรณีต้องท าการแก้ไขโดยใช้ระยะ
เวลานาน น าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายส ารองมาติดตั้งให้บริการแทน
โดยเร็วที่สุด 
4. กรณีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายช ารุด 
-  แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ  
-  รีบด าเนินการแก้ไขจัดหาอุปกรณ์
มาเปลี่ยนใหม่ ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์
ทดแทน  
-  กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที 
น าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง
มาติดตั้งให้บริการแทนโดยเร็วที่สุด 
 

เครื่อง server
งานพัสดุ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว (หลัก) 
 

 5. เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
   เปิดเครื่องส ารองไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลาในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

งานสารสนเทศ ตลอด
ระยะเวลาใน
การใช้งาน 

     นายสภาพ  หีมเขียว  (หลัก) 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

3. แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 
1. ไม่เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล  

1. ติดตั้งโปรแกรม antivirus และ 
อัพเดทวินโดว์ทันสมัย  

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อมีการ
จ าหน่าย
เครื่องให้
ผู้ใช้งาน 

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

 2. แจ้งเตือนผู้ใช้งานในองค์กรเมื่อมี
การระบาดของไวรัส หรือการโจมตี
ของแฮกเกอร์ และเมื่อติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสแล้ว ให้อัพเดต
ข้อมูลไวรัสตามระยะเวลาหรือ
สถานการณ์ที่มีไวรัสระบาด  และให้
สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูล
ก่อนใช้งานทุกครั้ง เป็นต้น 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ดูแลตลอดปี - - - - - นายสภาพ  หีมเขียว  (หลัก) 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 

3. ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ทุก 3 เดือน 
 

- - - - - นายสภาพ  หีมเขียว  (หลัก) 
 

4. ป้องกันการเสียหายจากไฟฟ้าดับ 
ให้เปิดเครื่องส ารองไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลาในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  และเม่ือเกิด
กระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้รีบท าการ

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ตลอด
ระยะเวลาใน
การใช้งาน 

     นายสภาพ  หีมเขียว  (หลัก) 



 
 

 
 

12 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

บันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันทีและปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์
ต่างๆ 

 5. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การเตรียมพร้อม 
- แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ ระบบ
เครือข่าย/ แผ่นติดตั้งระบบงานที่
ส าคัญ เทปส ารองข้อมูลและ
ระบบงานที่ส าคัญ  
- แผ่นโปรแกรม 
antivirus/spyware  
- แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ  
- ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน (UPS)  
- อุปกรณ์ส ารองต่างๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

งานสารสนเทศ ดูแลตลอดปี      นายสภาพ  หีมเขียว  (หลัก) 

2. ผู้ใช้สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศได้ 
ภายใน 15 นาที 

1. จัดท าแผนผังช่องทางการติดต่อใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

ส.ค. 62 - - - - - ศรันยู มะกรูดทอง (หลัก) 

2. ข้อมูลผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานโดยระบุผู้รับผิดชอบ
หลัก พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์

งานสารสนเทศ ดูแลตลอดปี 
(ปรับเปลี่ยน
เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ) 

     นายสภาพ  หีมเขียว (หลัก) 
นายธันยพงศ์  อัมพุกานน 
น.ส.ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 
น.ส.จอมขวัญ สุวรรณมณี 
นายศรันยู มะกรูดทอง 
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ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

(KPIs) 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพ่ิม 

กองทุนวิจัย อ่ืนๆ 

ส าหรับติดต่อท้ังในและนอกเวลา
ราชการ 

4. แผนส ารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องผู้ใช้งานในคณะฯ) 
1. แก้ไขปัญหาของ
เครื่อง หรือจัดหาเครื่อง
ส ารองให้บริการได้ 
ภายใน 1 วัน ท าการ 

1. กรณีถูกไวรัสโจมตี 
- สแกนไวรัส 
- หากไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ท า
การเปลี่ยนเครื่องทดแทน 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

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

 2. กรณีด้านฮาร์ดแวร์เสีย 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนใดเสีย และ
ด าเนินการแก้ไข หากช ารุดไม่
สามารถซ่อมได้ ด าเนินการเปลี่ยน
อุปกรณ์ส ารอง หรือจัดซื้อกรณีไม่มี
อุปกรณส์ ารอง 

งานสารสนเทศ 
งานพัสดุ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

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

 3. กรณีด้านซอฟแวร์  
- ตรวจสอบปัญหา 
- ด าเนินการแก้ไขติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ หรือแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ 

งานสารสนเทศ 
บุคลากรคณะฯ 

เมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง 

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

 
 

 


