
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ส ำรองข้อมูลสำรสนเทศ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.007 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

24/3/64 

 
เขียนโดย : นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว 
ควบคุมโดย :  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส ำรองข้อมูล และมีควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลในกำรใช้งำนระบบได้อย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว 
2. เพื่อให้กำรฟื้นคืนสภำพของระบบสำรสนเทศเป็นไปตำมระยะเวลำและเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ : บริหำรจดักำรข้อมลูสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตงำน : กำรส ำรองข้อมูลระบบสำรสนเทศ ระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่ง  ฐำนข้อมูล รวมถึงกำรกู้ข้อมูลกรณีกำรท ำงำนของระบบ
สำรสนเทศเมื่อเกิดควำมผิดพลำด 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮำร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบ
เครือข่ำยฐำน ข้อมูลผู้พัฒนำระบบผู้ใช้ระบบพนักงำนที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เช่ียวชำญในสำขำ ทุกองค์ประกอบนี้ท ำงำนร่วมกัน
เพื่อก ำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อ สร้ำงสำรสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสำรสนเทศท่ีได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วย
สนับสนุนกำรท ำงำน กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำรควบคุม กำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ของ
องค์กร 
ระบบปฏิบัติกำร หมำยถึง โปรแกรมที่ท ำงำนเป็นตัวกลำงระหว่ำงผู้ใช้เครื่องและฮำรด์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจดั
สภำพแวดล้อมให้ผู้ใช้ระบบสำมำรถปฏิบัติงำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเอื้ออ ำนวยกำรพัฒนำและกำรใช้โปรแกรม
ต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรต่ำงๆ ให้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ชุดค ำสั่ง หมำยถึง หมำยถึงชุดของค ำสั่งที่โปรเซสเซอร์เอ็กซิคิวต์เพื่อด ำเนินกำรตำมที่โปรแกรมเมอร์ต้องกำร อำจเรียก
ชุดค ำสั่งว่ำ “ค ำสั่งเครื่อง” (machine instructions) หรือ “ค ำสั่งคอมพิวเตอร์” (computer instructions) ก็ได้ ในแต่ละ
ชุดค ำสั่งอำจจะมีค ำสั่งที่หลำกหลำยประกอบอยู่ เช่น ค ำสั่งส ำหรับกำรบวก ซีพียูจะต้องมีค ำสั่งในกำรโหลดข้อมูลจำก
รีจิสเตอร์ลงหน่วยควำมจ ำ แล้วเรียกใช้ค ำสั่งส ำหรับกำรบวก หลังจำกนั้นจะมีค ำสั่งเพื่อเก็บค่ำผลลัพธ์กลับรีจิสเตอร์อีกครั้ง 
ฐำนข้อมูล หมำถึง  
กำรกู้ข้อมลู หมำยถึง กระบวนกำรที่ท ำให้ข้อมูลที่สญูหำย, ข้อมลูที่เสียหำย และข้อมลูที่ไมส่ำมำรถใช้งำนได้จำกสื่อบันทึก
ข้อมูลให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกต ิซึ่งผลส ำเร็จในกำรกู้ข้อมูลจะมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสำเหตุที่ท ำให้ ข้อมูลนั้นใช้กำรไมไ่ด้ 
และกำรกระท ำกับข้อมลูหลังจำกท่ีเกิดควำมเสียหำย 

หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร : อนุมัติกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
นำยขัตติยะ สมดี : ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว : ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์ :  ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลสำรสนเทศ 



มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ส ำรองข้อมูลสำรสนเทศ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.007 

 
วันท่ีบังคับใช้ 

24/3/64 

 
เขียนโดย : นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว 
ควบคุมโดย :  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

แก้ไขครั้งท่ี : 
(ถ้ำมี) 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
4. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
5. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
6. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
7. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
8. แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว พ.ศ. 2561 - 2580 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบสำรสนเทศ 
2 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำ 
3 หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณควำมพึงพอใจ 
4. แบบฟอร์มรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรส ำรอง

ข้อมูล 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนยีสำรสนเทศ 

ห้องเอกสำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

3 ปี เรียงตำมวันที่ 

 
 

  



จัดท ำแผนส ำรองข้อมูล 

ข้อมูลผดิพลำด 

ด ำเนินแก้ไข/กู้ข้อมูล 

ข้อมูลถูกต้อง 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 
ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/

รำยละเอียดงำน 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 

  

1. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 1. ส ำรวจทรัพยำกร
สำรสนเทศบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
2. จัดท ำแผนกำรส ำรอง
ข้อมูลระบบสำรสนเทศบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

30 วัน 1. บันชีทรัพยำกร
ระบบสำรสนเทศ 
2. บันชีฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศ 

2. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 1. ตรวจสอบข้อมลู
สำรสนเทศ 

ภำยใน 
1 วัน 

แผนกำรส ำรองข้อมูล
ระบบสำรสนเทศ 

3. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 1. ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือกู้
ข้อมูลสำรสนเทศให้
ถูกต้อง 

ภำยใน 
1-2 
วัน 

แบบฟอร์มบันทึกกำร
แก้ไขข้อมูลและกู้คืน 
ระบบปฏิบตัิกำร / 
ชุดค ำสั่ง / ฐำนข้อมูล 
สำรสนเทศต่ำงๆของ
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก 

4. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 1. ส ำรองข้อมูล 
ระบบปฏิบตัิกำร/
ชุดค ำสั่ง/ฐำนข้อมลู 

ภำยใน 
2-4 
วัน 

แบบฟอร์มบันทึกกำร
ส ำรองข้อมูลและกู้คืน 
ระบบปฏิบตัิกำร / 
ชุดค ำสั่ง / ฐำนข้อมูล 
สำรสนเทศต่ำงๆของ
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก 

เริ่มต้น 

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมลู 

ตรวจสอบควำม
ผิดพลำดของข้อมูล 

1 



บันทึกและรำยงำนเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำ 

จบ 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

5. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 1. จัดท ำแบบฟอร์ม
รำยงำนผู้บริหำร 

ภำยใน 
2 วัน 

แบบฟอร์มรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำร
ส ำรองข้อมูล
สำรสนเทศ 

      

 

1 


