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แผนสำรองฉุ กเฉินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(IT Contingency Plan)
1. หลักกำรและเหตุผล
มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยีร ำชมงคลตะวัน ออก ได้น ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำใช้เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภำพในกำรดำเนิ น งำน และเพื่ อให้บ ริ ก ำรได้รับ ควำมสะดวก ในขณะเดี ยวกัน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อำจได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรถูกโจมตี จำกไวรัสคอมพิวเตอร์ จำกบุคลำกร จำกปั ญหำไฟฟ้ ำ จำก
อัคคี ภยั หรื อจำกปั จจัยทั้งภำยในและภำยนอกต่ำง ๆ ทำควำมเสี ยหำยต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่ งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
สำนัก วิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้เล็งเห็ นควำม
จำเป็ นที่จะต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่ อเป็ นแนวทำงในกำรดู แลรั ก ษำระบบควำมมัน่ คงปลอดภัย ของฐำนข้อมู ล และสำรสนเทศให้ มี
เสถียรภำพและมีควำมพร้อมสำหรับกำรใช้งำน
2.2. เพื่อลดควำมเสี ยหำยที่จะอำจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถดำเนิ นกำรได้อย่ำงต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถ
แก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที
2.4. เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นที่อำจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.5. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่ วมกันระหว่ำงผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิ บตั ิ ในกำรดูแลรักษำระบบ ควำมปลอดภัยของ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
3. กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสี่ ยง
จำกกำรวิเครำะห์และตรวจสอบควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก พบว่ำ ควำมเสี่ ยงที่อำจเป็ นอันตรำยต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีดงั นี้
3.1. เกิดจำกเจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรของหน่วยงำน (Human error) เจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรของหน่วยงำนขำด
ควำมรู ้ ค วำมเข้ำใจในเครื่ องมื ออุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ท้ งั ด้ำน hardware และ software อัน อำจท ำให้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเสี ยหำยใช้งำนไม่ได้ เกิ ดกำรชะงักงัน หรื อหยุดกำรทำงำน ส่ งผลให้ไม่

สำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำง
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในเบื้องต้น จึงได้จดั ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร
อบรม สัมมนำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำน Hardware และ Software เบื้องต้น เพื่อลดควำมเสี่ ยงด้ำน
ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกบุคลำกรให้นอ้ ยที่สุด
3.2. เกิ ด จำกไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ (Computer Virus) และกำรบุ ก รุ ก สร้ ำ งควำมเสี ยหำยให้ แ ก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ถึงขั้นใช้งำนไม่ได้ มีกำรดำเนินกำรดังนี้
1. ติดตั้ง firewall, IDS ทำหน้ำที่ กำหนดสิ ทธิ กำรเข้ำใช้งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยและป้ องกัน
กำรบุกรุ กจำกภำยนอก และมี กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสที่ เครื่ องให้บริ กำร (server) และ
เครื่ องลูกข่ำย (client) ซึ่งทำหน้ำที่ดกั จับไวรัสที่เข้ำมำในระบบเครื อข่ำย
2. ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไวรัสบนเครื อข่ำย (Network Virus Wall) เพื่อตรวจจับและแจ้งข้อมูลเตือน
ภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่ำนเครื อข่ำย internet รวมทั้งแนะนำวิธีกำรป้ องกันและกำรกำจัดภัยที่จะ
เกิ ดจำกไวรั ส ต่ ำงๆ ให้ เจ้ำหน้ำที่ ได้ศึ กษำและสำมำรถปฏิ บ ตั ิ ก ำรป้ องกันและแก้ไขปั ญ หำใน
เบื้องต้นได้
3.3. เกิดจำกระบบไฟฟ้ ำขัดข้อง, ฟ้ ำผ่ำ หรื อควำมเสี ยหำยจำกเพลิงไหม้ โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้ ำ
(UPS) และเครื่ องกำเหนิ ดไฟฟ้ ำ (Generator) เพื่อควบคุ มกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำให้กบั ระบบเครื่ องแม่
ข่ำย (server) ในกรณี เกิ ดกระแสไฟฟ้ ำขัดข้องระบบเครื อข่ ำยคอมพิ วเตอร์ จะสำมำรถให้ บ ริ ก ำรได้
ตลอดเวลำ ส่ วนกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยอันเนื่ องมำจำกเพลิงมีระบบควบคุม ป้ องกันเพลิงไหม้อย่ำง
เหมำะสม รวมทั้งมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ไม่เป็ นอันตรำยต่อมนุ ษย์และอุปกรณ์ สำมำรถทำงำนได้
ทั้งอัตโนมัติและแบบบังคับด้วยมือ พร้อมกันนี้ ยงั มีระบบแจ้งกำรทำงำนและแจ้งเตือนภัยต่ำงๆ รวมถึง
อุทกภัยและกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบทุกสัปดำห์ผำ่ นเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือ
3.4. เกิดจำกโจรกรรม กำรขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่ วนของห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย ได้กำหนด ห้ำม
ผูไ้ ม่มีหน้ำที่ เกี่ ยวข้องเข้ำไปในบริ เวณห้อง ยกเว้นหำกจำเป็ น จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ ของฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็ นผูร้ ับผิดชอบนำพำเข้ำไป สำหรับประตูเข้ำออกได้ติดตั้งเครื่ องอ่ำนบัตรแบบแม่เหล็ก
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ บุ ค คลภำยนอกเข้ ำ มำในหน่ ว ยงำนโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต และมี ก ำรติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อป้ องกันกำรโจรกรรม
3.5. อุณหภูมิและควำมชื้ นที่ไม่เหมำะสมจะทำให้อุปกรณ์ทำงำนผิดปกติหรื ออำจจะเกิดควำมเสี ยหำย ได้มี
กำรติ ดตั้งเครื่ องปรั บอำกำศและควบคุ มควำมชื้ นที่ สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำ สำมำรถแจ้งควำม
ผิดปกติในกำรทำงำนผ่ำนเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือ

4. กำรเตรียมกำรเบือ้ งต้ น
4.1. กำรสำรองข้อมูล (Back up) เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น เมื่อข้อมูลเสี ยหำย หรื อถูกทำลำย
จำกไวรัสคอมพิวเตอร์ ผูบ้ ุกรุ กทำลำย หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสำมำรถนำข้อมูลที่มีปัญหำกลับมำ
ใช้งำนได้ โดยมี แนวทำง โดยมี ก ำรตั้งค่ ำระบบให้ มี ก ำรส ำรองข้อมูล โดยอัตโนมัติ ส ำหรั บเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย เป็ นประจำทุกสัปดำห์ โดยสำรองข้อมูลไว้ในเทปบันทึกข้อมูล ตัวอย่ำงขั้นตอน
กำร backup แสดงในภำคผนวก ก.
4.2. กำรป้ องกัน ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ มี ก ำรติ ด ตั้ง ซอฟแวร์ ป้ องกัน ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ำยที่ เชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่ำย โดยผูใ้ ช้งำนจำเป็ น
จะต้องระมัดระวังในกำรใช้งำนระบบคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพำะในกำรเชื่ อมต่อกับอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อ
ไม่ให้เป็ นช่องทำงให้ผไู ้ ม่หวังดีเข้ำมำบุกรุ ก หรื อทำลำยระบบได้ โดยมีวธิ ี กำรดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสและอัพเดตข้อมูลไวรัสอยูเ่ สมอ
ก
ติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัส
ข
อัพเดตข้อมูลไวรัส
ค
ตรวจสอบหำไวรัสทุกครั้งก่อนเปิ ดไฟล์จำกแผ่นหรื อบันทึกข้อมูลต่ำงๆ
ง
ใช้โปรแกรมเพื่อทำกำรตรวจหำไวรัสอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
2. ระวังภัยจำกกำรเปิ ดไฟล์จำกสื่ อบันทึกข้อมูลต่ำงๆ เข่น แผ่นดิสก์ แผ่นซี ดี เป็ นต้น
ก
สแกนหำไวรัสจำกสื่ อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งำนทุกครั้ง
ข
ไม่ควรเปิ ดไฟล์ที่มีนำมสกุลแปลกๆ ที่ไม่รู้จกั หรื อน่ำสงสัย เช่น .pif
ค
ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทรำบแหล่งที่มำ
3. ใช้ควำมระมัดระวังในกำรเปิ ด E-mail
ก
อย่ำเปิ ดไฟล์ E-mail ถ้ำไม่ทรำบแหล่งที่มำ
ข
ลบ E-mail ทิ้งทันที่ถำ้ ไม่ทรำบแหล่งที่มำ
4. ระมัดระวังกำรดำวน์โหลดไฟล์ต่ำงๆ จำก Internet
ก
ไม่ควรเปิ ดไฟล์ที่ไม่รู้จกั ที่แนบมำกับโปรแกรมสนทนำต่ำงๆ เช่น ICQ MSN
ข
ไม่ควรเข้ำไปเปิ ด website ที่แนะนำมำทำง E-mail ที่ไม่ทรำบแหล่งที่มำ
ค
ไม่ ดำวน์โหลด ไฟล์ จำก website ที่ไม่น่ำเชื่อถือ
ง
ติดตำมข้อมูลกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีของไวรัสต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
จ
หลีกเลี่ยงกำรแชร์ ไฟล์โดยไม่จำเป็ น

4.3. กำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ ำขัดข้อง เป็ นกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำจำก
กระแสไฟฟ้ ำซึ่ งอำจสร้ำงควำมเสี ยหำยแก่ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ
1. ติดตั้งเครื่ องสำรองไฟฟ้ ำและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่อำจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อกำรประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่ วนของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย (Server) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งมีระยะในเวลำในกำร
สำรองไฟฟ้ ำได้ประมำณ 20-30 นำที
2. เปิ ดเครื่ องสำรองไฟฟ้ ำ ตลอดระยะเวลำในกำรใช้งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และบำรุ งรักษำเครื่ อง
สำรองไฟฟ้ ำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำนอยูเ่ สมอ
3. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ ำดับ ให้ผใู ้ ช้รีบทำกำรบันทึกข้อมูลที่ยงั ค้ำงอยูท่ นั ที และปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ
4. มีระบบป้ องกันไฟไหม้ ตรวจจับควันและแจ้งผ่ำนเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือ
4.4. มีระบบป้ องกันไฟไหม้ ตรวจจับควันและแจ้งผ่ำนเครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือ
4.5. กำรป้ องกันกำรบุกรุ ก และภัยคุกคำมทำงคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมปลอดภัยให้กบั
ระบบสำรสนเทศและระบบเครื อข่ำยมีแนวทำงดังนี้
1. มำตรกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยและกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย โดยห้ำม
บุคคลที่ไม่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง เข้ำไปในห้องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย หำกจำเป็ นให้มีเจ้ำหน้ำที่
ของฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นผูร้ ับผิดชอบนำพำเข้ำไป ที่ประตูเข้ำออก มีกำรติดตั้งสำยูและ
กุญแจล็อค ในอนำคตคำดว่ำจะได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดป้ องกันกำรโจรกรรม
2. มีกำรติดตั้ง Firewall เพื่อป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่ไม่ได้รับอนุญำตจำกระบบเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ต
สำมำรถเข้ำสู่ ระบบสำรสนเทศ และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ โดยจะเปิ ดใช้งำน Firewall
ตลอดเวลำ
3. มีกำรติดตั้ง Traffic Shaper เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรให้บริ กำรอินเตอร์ เน็ตขององค์กรและ
กลัน่ กรองข้อมูลที่มำทำง website ซึ่ งจะมีกำรกำหนดค่ำ Configuration ให้มีควำมปลอดภัยต่อ
ระบบสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
4. มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบเครื อข่ำย ทำกำรตรวจสอบปริ มำณข้อมูลบนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตของ
องค์กร เพื่อสังเกตปริ มำณข้อมูลบนเครื อข่ำยว่ำมีปริ มำณมำกผิดปกติ หรื อกำรเรี ยกใช้ระบบ
สำรสนเทศ มีควำมถี่ในกำรเรี ยกใช้ผดิ ปกติ เพื่อจะได้สรุ ปหำสำเหตุ และป้ องกันต่อไป

กำรเรี ยกใช้ระบบสำรสนเทศจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จำกทุกวิทยำเขต ผูใ้ ช้ระบบจะต้องมีกำรบันทึก
ชื่อผูใ้ ช้ (user name) และรหัสผ่ำน (password) เพื่อตรวจสอบก่อนระบบอนุ ญำตให้ใช้งำนได้ตำม
สิ ทธิ์ และอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
6. กำรดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะช่วย
เสริ มสร้ำงมำตรกำรป้ องกันกำรบุกรุ กและภัย คุกคำมคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่ำงดี
4.6. กำรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จำเป็ น ในกำรเตรี ยมพร้อมรับภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนหลักที่ดูแลด้ำนระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
ได้มีกำรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่จำเป็ นในกรณี คอมพิวเตอร์ เกิดขัดข้องใช้งำนไม่ได้ โดยมี
กำรเตรี ยมอุปกรณ์ดงั นี้
1. แผ่นติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำร/ ระบบเครื อข่ำย/ แผ่นติดตั้งระบบงำนที่สำคัญ
2. เทปสำรองข้อมูลและระบบงำนที่สำคัญ
3. แผ่นโปรแกรม antivirus/spyware
4. แผ่น driver อุปกรณ์ต่ำงๆ
5. ระบบสำรองไฟฉุกเฉิ น
6. อุปกรณ์สำรองต่ำงๆ ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
5. กำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ น ดังนี้
5.1. ระดับนโยบำย รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย ให้ขอ้ เสนอแนะ คำปรึ กษำตลอดจน ติดตำม กำกับ
ดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ในระดับปฏิบตั ิ ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
1. หัวหน้ำหน่วยงำน ที่รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ(CIO)
2. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.2. ระดับปฏิบตั ิ
1. นำยสกุลชำย สำรมำศ รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยสำรสนเทศ
รับผิดชอบ กำกับดูแล กำรปฏิบตั ิงำนของผูป้ ฏิบตั ิ ศึกษำทบทวนวำงแผน ติดตำม กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และระบบรักษำควำมปลอดภัยฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศมทร.ตะวันออก
2. นำยสถำพร ทรัพย์วบิ ูลพงษ์ หัวหน้ำงำนเครื อข่ำย
รับผิดชอบ
5.

ดูแลบำรุ งรักษำ ระบบเครื่ อง ระบบเครื อข่ำย และระบบควำมปลอดภัยทั้งหมด เครื่ อง โดย
มีหน้ำที่ตรวจสอบ บำรุ งรักษำ แก้ไข ข้อบกพร่ องต่ำงๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ำย
ข
รักษำควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งกำรทำสำเนำฐำนข้อมูล
6. มำตรกำรควำมปลอดภัยด้ วยรหัสผ่ำน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศ ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล หรื อไม่สำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศในส่ วนที่มิได้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง
โดย
6.1. กำหนดสิ ทธิ กำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบสำรสนเทศ ให้แก้ผใู ้ ช้งำนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ โดยมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่อนุญำตให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ผูท้ ี่รับผิดชอบสำมำรถเข้ำใน
ระบบได้ตำมควำมรับผิดชอบ (Access) โดยมีลำดับขั้นของระบบฐำนข้อมูลและกำรกำหนดสิ ทธิ ให้
บุคคลสำมำรถเข้ำถึงแต่ละระดับฐำนข้อมูล ดังนี้
1. บุคคลที่สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลได้เพียงอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถแก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลได้
2. บุคคลที่สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลและแก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลในส่ วนที่ผใู ้ ช้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในฐำนข้อมูลนั้น
3. บุคคลที่สำมำรถเรี ยกดู แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลระดับฐำนข้อมูล ในกรณี ที่ผใู ้ ช้มีขอ้ ผิดพลำดในกำร
ปรับปรุ งข้อมูล ผูร้ ับผิดชอบของหน่วยงำนเจ้ำของหน่วยงำนเป็ นผูด้ ูแล แก้ไข ข้อมูลในส่ วนนี้ซ่ ึ ง
กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูล ในแต่ละระบบ จะมีกำรกำหนดสิ ทธิ กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล ตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของผูใ้ ช้ฐำนข้อมูล เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล โดยมีกำรกำหนด Log in
และ Password ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและผูม้ ีสิทธิ์ เท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลได้ ผูใ้ ช้ระบบทัว่ ไปที่ผบู ้ งั คับบัญชำที่เป็ นหน่วยงำนเจ้ำของระบบ เป็ นผูอ้ นุมตั ิให้
ดำเนินกำรได้ โดยจะแบ่งเป็ นกำรดูขอ้ มูลได้เพียงอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และ
กำรที่สำมำรถปรับปรุ งข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกำรรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล
6.2. กำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ของผูใ้ ช้ระบบ (User) โดยผูใ้ ช้ระบบจะไม่สำมำรถใช้
งำนระบบสำรสนเทศได้ เมื่อพ้นระยะเวลำที่กำหนดไว้
6.3. กำรกำหนดรหัสผ่ำนควรมีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 6 ตัวอักษร และควรใช้ ตัวเลข อักขระพิเศษประกอบ
และสำหรับผูใ้ ช้งำนระบบสำรสนเทศ ควรมีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงน้อยทุกๆ 6 เดือน โดยกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำนแต่ละครั้งไม่ควรให้ซ้ ำกับรหัสเดิมในครั้งสุ ดท้ำย ซึ่ งผูใ้ ช้งำนจะต้องเก็บรหัสผ่ำนไว้เป็ น
ก

ควำมลับ ทั้งนี้ถำ้ มีผอู ้ ื่นรู ้รหัสผ่ำนจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่โดยทันที เพื่อป้ องกันควำมปลอดภัยของ
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ
7. ข้ อปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำจำกภัยพิบัติ
7.1. กรณี เครื่ องลูกข่ำย
1. ในกรณี ที่มีเหตุอนั ทำให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สำมำรถดำเนินกำรใช้ระบบสำรสนเทศได้ตำมปกติ
ให้เจ้ำหน้ำที่ผนู ้ ้ นั แจ้งเหตุน้ นั ให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ทรำบ หรื อกรณี มีเหตุอนั ทำให้ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศไม่สำมำรถดำเนิ นกำรให้บริ กำรด้ำนเครื อข่ำยได้ ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะต้อง
ประกำศให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดทรำบ
2. กรณี เกิดกำรขัดข้องเนื่ องจำกถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่จะแพร่ กระจำยไป
ยังเครื่ องอื่นในระบบเครื อข่ำยให้ทำกำรดึงสำยเชื่อมโยงระบบเครื อข่ำย(สำย LAN) ออกจำก
เครื่ องนั้นโดยเร็ ว
3. ในกรณี ที่เกรงว่ำเหตุที่เกิดจะเป็ นอันตรำยต่อกลุ่มงำน/หน่วยงำน ภำยในตึกที่ต้ งั ของคอมพิวเตอร์
ที่พบกำรขัดข้องให้ดึงสำย LAN ออกจำกจุดชุมสำยในชั้นนั้นออกให้หมด
7.2. กรณี เครื่ องบริ กำร (server) และอุปกรณ์เครื อข่ำย
1. ตัดกำรเชื่อมต่ อระบบเครือข่ ำยโดยเร็ว แล้ วปิ ดอุปกรณ์ เครื อข่ ำยและเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ำย
ตำมลำดับควำมสำคัญของกำรให้ บริกำร
2. ถ้ ำไฟฟ้ำดับ/ไฟฟ้ำตก ให้ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ำยและอุปกรณ์ เครือข่ ำยโดยพิจำรณำ
ตำมลำดับควำมสำคัญของกำรให้ บริกำร, ระยะเวลำทีไ่ ฟฟ้ำดับ และประสิ ทธิภำพของเครื่อง
สำรองไฟฟ้ ำ
3. ตัดระบบจ่ ำยไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ กดปุ่ มเพือ่ ใช้ งำนระบบดับเพลิงเพลิงโดยเร็วและออกจำก
บริเวณและปิ ดประตูเพือ่ ให้ กำรดับไฟมีผลมำกทีส่ ุ ด
4. รีบขนย้ำยเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
5. ประสำนขอควำมช่ วยเหลือกับบริษัททีร่ ับผิดชอบดูแลระบบ Server และ/หรือผู้เชี่ ยวชำญระบบ
เครือข่ ำยโดยเร็วทีส่ ุ ด
6. ในกรณีทอี่ ุปกรณ์ ด้ำนฮำร์ ดแวร์ เสี ย ให้ รีบหำอุปกรณ์ สำรอง หรือแจ้ งให้ บริษัททีร่ ับผิดชอบนำ
อุปกรณ์ มำเปลีย่ นโดยเร็วทีส่ ุ ด
7. ผู้ดูแลระบบ ต้ องรีบรำยงำนบังคับบัญชำตำมลำดับชั้ นจนถึงผู้บริ หำร ทรำบโดยเร็ว
7.3. กรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ำยติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินกำรดังนี้
1. ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และอัพเดทข้ อมูลไวรัสใหม่ ๆ

2. ใช้ งำนโปรแกรม Anti-virus
7.4. กรณี เมนบอร์ ดหรื อฮำร์ ดดิสก์
1. กรณีเมนบอร์ ดเสี ยหำย
ก
ทำกำรจัดหำ เมนบอร์ ด Main board หรือ Mather board มำเปลีย่ น(อำจใช้ วธิ ีกำรพิเศษ
ในกำรจัดหำมำก่อนแล้วจัดซื้อตำมทีห่ ลัง)จำกนั้นถอด เมนบอร์ ดเดิมทีช่ ำรุ ดออกแล้ วติดตั้ง
เมนบอร์ ดใหม่ แทน แล้ วทำกำรบูตระบบใช้ งำนตำมปกติ
2. กรณีฮำร์ ดดิสค์ เสี ยหำย
ก
จัดหำฮำร์ ดดิสค์ มำเปลีย่ น
ข
ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร และระบบเครือข่ ำย
ค
นำ BACKUP ทีไ่ ด้ จัดทำไว้จำก มำทำ RECOVER เพือ่ นำข้ อมูลเดิมกลับมำใช้ เหมือนเดิม
ง
ทำกำรรันเครื่องทำงำนตำมเดิม
8. แผนทำระบบคอมพิวเตอร์ กลับสู่ สภำพปกติเดิม
กำรกูค้ ืนระบบเครื่ องแม่ข่ำยและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (System Recovery) โดยปกติ ระบบ
เครื่ องแม่ข่ำยและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ จะต้องอยูใ่ นสภำพควำมพร้อมรองรับกำรให้บริ กำรกับเครื่ องลูก
ข่ำยต่ำงๆ ได้ตลอดเวลำ 24 ชัว่ โมง หำกไม่สำมำรถให้บริ กำร ก็จำเป็ นต้องกูร้ ะบบคืนให้ได้เร็ วที่สุดหรื อ
เท่ำที่จะทำได้ แผนกำรนี้ เป็ นวิธีกำรที่ทำให้ระบบกำรทำงำนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลกลับสู่ สภำพ
เดิมเมื่อระบบเสี ยหำยหรื อหยุดทำงำน โดยดำเนิ นกำร ดังนี้
8.1. จัดหำอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนใหม่ เพื่อทดแทน
8.2. เปลีย่ นอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนทีเ่ สี ยหำย
8.3. ซ่ อมบำรุ งวัสดุอุปกรณ์ ทเี่ สี ยหำยให้ เสร็จภำยใน 48 ชั่ วโมง
8.4. ขอยืมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำกหน่ วยงำนอืน่ มำใช้ ชั่วครำว
8.5. นำ BACKUP TAPE / CD-ROM / HARDDISK ทีไ่ ด้ สำรองข้ อมูลไว้ นำกลับมำ restore โดยใช้ ทมี กู้
ระบบ (ผู้ดูแลระบบ และทีมงำนจำกบริษัทฯ ทีจ่ ัดจ้ ำงบำรุ งรักษำระบบสำรสนเทศ) ร่ วมกันกู้ระบบ
กลับมำโดยเร็วภำยใน 48 ชั่วโมง
8.6. ทำกำรตรวจสอบระบบปฏิบัติกำร ระบบฐำนข้ อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้ องของข้ อมูลและระบบอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

