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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

อันอาจมีผลกระทบต่อระบบข้อมลูสารสนเทศ 

( IT Contingency Plan ) 

(1)  หลักการและเหตุผล  

  ในการดูแลรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นตอ้งมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จาก

ภยัพิบติั (IT Contingency Plan)  พร้อมทั้งก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี  และตอ้งทบทวนอยา่ง นอ้ยปีละ 

1 คร้ัง เพ่ือรับมือต่อเหตุฉุกเฉินหรือภยัพิบติัท่ีอาจเกิดขึ้น และเป็นกรอบดูแลรักษาระบบและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อฐานขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ  

(2) วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ ก ากบัดูแล ตรวจสอบการบริหารจดัการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีเสถียรภาพ และพร้อมใชง้านตลอดเวลา  

 2.3 เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกบัการด าเนินงานของ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับ และมีการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่ง

เป็นระบบ และมีความต่อเน่ือง 

(3) การประเมินสถานการณ์ความเส่ียง 

 จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเส่ียงต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ  ควาวมเส่ียงท่ีอาจ

เป็นภยัต่อความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดงัน้ี 

 3.1 เกิดจากเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรของหน่วยงาน  (Human Error)   เจา้หนา้ท่ีหรือบคุลากรในหน่วยงานขาด

ความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัน้ี 

 3.1.1 ความเขา้ใจในการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งดา้น Hardware และ Software อนัจะเกิดความเสียหายชะงกั

งนั หรือถึงขั้นเสียหายใชง้านไม่ได ้ 
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 3.1.2 ความเสียหายจากการใชง้านเกินขอบเขตของขอ้มูล หรือเกินห านาจหนา้ท่ีของตน ท าให้เกิดความเสียหายใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได ้

 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ เบ้ืองตน้จึงไดจ้ดัให้เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยให้ความรู้ความเขา้ใจ

แก่พนกังานและมีการอบรมแก่พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ทราบชดัถึงนโยบายและ

ขั้นตอน วิธีการใชง้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผิดพลาดทางบคุลากร 

 3.2 เกิดจากระบบเครือข่าย  

 3.2.1 ความเส่ียงจากอปุกรณ์ในระบบเครือข่าย รวมถึงสายเคเบิลต่างๆ ท่ีเก่ียวโยงกบัระบบ  จะตอ้งท าการตรวจ

อุปกรณ์ในระบบให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  

 3.2.2 ความเส่ียงจากระบบ Internet ล่ม ตอ้งมีการตรวจสอบสาเหตุ เม่ือสาเหตุท่ีแทจ้ริงแลว้ ตอ้งรีบประสานกบัทาง 

ISP เพื่อแกปั้ญหาให้สามารถกลบัมาใชง้านไดภ้ายใน 24 ชม. และมี Backup Line ส าหรับใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 3.2.3 เม่ือตรวจพบอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเสียหาย ตอ้งรีบด าเนินการเปล่ียนหรือซ่อมแซม เพื่อให้สามารถ

กลบัมาใชง้านไดภ้ายใน 4 ชัว่โมง ทั้งน้ีทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งมีการส ารองอุปกรณ์ไวส้ าหรับใชใ้นกรณีฉุกเฉิน  

เม่ืออุปกรณ์เดิมช ารุด ไม่สามารถใชง้านได ้  

 3.2.4 มีระบบแม่ข่ายส ารอง เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการระบบ ในเวลาท่ีเครือข่ายหลกัไม่สามารถใชง้านได ้ เช่น 

DHCP Server , Authentication Server  เพื่อให้การด าเนินงานสามารถเป็นไปได ้

 3.2.5 ความเส่ียงจากบุคคลภายนอกเขา้มาใชง้านเครือข่ายภายใน ตอ้งมีการแยก Line เครือข่ายท่ีชดัเจน ส าหรับ

ลูกคา้หรือบคุลากรภายนอก เพื่อไม่ใชก้ระทบกบัฐานขอ้มูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดจากระบบเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

START หาจุดที่ท าให้เกิดปัญหา 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ไอที 

 

สายแลน

ขาด 

เช่ือมต่อไม่ได้

บางจุด 
ตรวจสอบ IP  

 

ไม่ได้รับ 

IP 

ตรวจสายที่เช่ือมไปยัง Core 

Switch ณ จุดน้ันๆ เพื่อหาจุดที่

เกิดและแก้ไขปัญหา  

 

IP 

ผิดปกติ 

ตรวจหาเคร่ืองที่ปล่อย IP 

ผิดปกติและท าการแก้ไข

ปัญหา 

 

ตรวจสอบการเช่ือมโยง ที่ 

Switch ของห้องแม่ข่ายและ

ท าการแก้ไข 

 

ตรวจสอบซอฟแวร์การท างาน

บนเคร่ืองและด าเนินการแก้ไข 

 

แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาและได้

ด าเนินการแก้ไขและป้องกันเรียบร้อยแล้ว 

 

STOP 

ขาด 

ไม่ขาด 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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 3.3 ความเส่ียงด้านเทคนิค  

 เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ อาจถูกโจมตีจากไวรัสหรือผูบุ้กรุกไม่ 

ประสงคดี์ จนท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใชง้านได ้มีวิธีป้องกนัความเส่ียงดงัน้ี 

 3.3.1 ติดตั้ง Firewall เพื่อปิด ช่องทาง ( Port )การส่ือสารท่ีไม่จ าเป็น  และเพื่อป้องกนัมิให้บคุคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

เขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.3.2 ติดตั้งโปรแกรม Antivirus ท่ีคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีเคร่ืองแม่ข่าย(Server) และเคร่ืองลูกข่าย(Client) เพื่อดกัจบั  

Virus ท่ีจะเขา้มาก่อกวนระบบเครือข่าย   

 3.3.3 ห้ามผูใ้ชง้าน น าอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลภายนอกเขา้มาใชง้านภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เวน้แต่  

ไดรั้บอนุญาตจากทางเจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูบ้งัคบับญัชา เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของ Virus อนัจะ 

ก่อให้เกิดความเสียหายในระบบ 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกนัผู้บุกรุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

START 

ตรวจสอบ Log และการตั้งค่า Firewall เพื่อหา

สาเหตุการเขา้มาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

แจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ด าเนินการหยดุยั้งการบุกรุกปิดช่อง

โหว่ต่างๆที่ถูกบุกรุกเขา้มา 

STOP 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

START 

หาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ป้องกนัระบบเครือข่ายเพ่ือหยดุย ั้ง

ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

STOP 

ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี

โดนไวรัสคอมพิวเตอร์และท าการ

แกไ้ข 

จ ากดัการเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่าย 

เช่น ถอดสายแลนออก 
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3.4 เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ 

3.4.1 มีการติดตั้งระบบส ารองไฟให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย( server ) และเคร่ืองลูกข่าย (Client) เพื่อใชง้าน
เวลาไฟฟ้าขดัขอ้ง  Server ตอ้งสามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง เคร่ือง Client ตอ้งสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 นาที
เพื่อท าการจดัเก็บและส ารองขอ้มลู ในช่วงเวลาท างานปกติหากใกลค้รบ 1 ชัว่โมงแลว้ ระบบไฟฟ้ายงัไม่ปกติผูดู้แลจะ
ด าเนินการปิดระบบเพื่อป้องกนัความเสียหาย ส่วนกรณีนอกเวลาท างาน ผูดู้แลตอ้งเขา้มาปิดระบบหลงัจากไดรั้บแจง้โดยเร็ว
ท่ีสุดหลงัการไดรับแจง้ (หากไม่สามารถเดินทางมาได ้ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อตดัสินใจ) 
 3.4.2 มีระบบส ารองขอ้มูลภายนอก (Cloud Backup) เพื่อสามารถน าขอ้มูลกลลบัมาใชง้านได ้ กรณีเกิดเหตเุพลิง

ไหม ้หรือขอ้มูลภายในเกิดความเสียหาย จนไม่สามารถใชง้านต่อได ้  และขอ้มูลตอ้งสามารถน ากลบัมาใชง้านไดภ้ายใน 24 

ชม. โดยตอ้งมีการตรวจสอบ Backup เสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีน ากลบัมาใช ้มีความสมบูรณ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าขัดข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

UPS มี

ปัญหา 
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

ใกล้คบบ 1 ชม.

และไฟยังไม่ปกติ 

ปิดระบบสารสนเทศเพ่ือป้องการความ

เสียหาย 

 

STOP 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ด าเนินการจัดส่งซ่อม 

UPS ที่ช ารุจเสียหายหรือ

จัดหาเพ่ือทดแทน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดจากโรคระบาด 

       3.5.1 ติดตามข่าวสารท่ีประกาศโดยหน่วยงานราชการหรือจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯท่ีไดรั้บมอบหมายพร้อม

ทั้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

        3.5.2 หากการระบาดของโรคอยูใ่นขั้นท่ีตอ้งจ ากดัปริมาณคนท างาน ผูดู้แลระบบตอ้งเตรียมความพร้อมทั้ง

ในส่วนของตนเองและระบบสารสนเทศต่างๆ ซ่ึงการจ ากดัจ านวนคนท างาน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็น

ผูต้ดัสินใจ 

         3.5.3 กรณีท่ีไม่สามารถเขา้มาปฏิบติังานไดอ้าจตอ้งใชก้ารท างานจากบา้น (work from home)ให้ผูใ้ชห้รือ

พนกังาน Remote เขา้มาเพื่อท างานโดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หากพบว่าระบบ

ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามปกติ ให้แจง้ผูดู้แลระบบทราบ 

    3.5.4 หลงัเหตุการณ์โรคระบาดจบลง ใหผู้ดู้แลระบบและตรวจสอบความพร้อมใชง้านของระบบ มีการ

เสียหายของระบบระหว่างท่ีพนกังานหรือผูใ้ชเ้ขา้มาใชง้านหรือไม่ หากพบความเสียหายใหด้ าเนินการ

บ ารุงรักษา 

START

T 

ตรวจพบหรือประสบ

เหตุไฟไหม้ 

 

ใช้เคร่ืองดับเพลิงในการ

ดับไฟเบ้ืองต้น 

 

ดับไฟได้ 

ส ารวจความเสียหาย

ของอุปกรณ์ 

 

แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้เก่ียวข้อง 

 

กดปุ่ มแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

และเคล่ือนย้ายไปยังจุดรวมพล 

 

 

STOP 

ไม่ใช ่

ใช ่
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดจากโรคระบาด 

 

 

 

 

  

START 

เตรียมความพร้อมผู้ดูแลระบบ

และระบบสารสนเทศ  

 

ระบบไม่สามารถใช้

งานได้ 

แจ้งผู้ดูแลระบบ 

 

ตรวจสอบความพร้อม

ใช้งาน 

ด าเนินการแก้ไขและบ ารุงระบบให้สารถใช้

งานได้อย่างปกติ 

 

STOP 
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3.6 เกิดจากการโจรกรรม   

 3.6.1 ภายในห้องศูนยข์อ้มูล (Data Center)มีขอ้ห้ามมิให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต เขา้-ออก ไดต้ามพลการ เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  ส าหรับประตูเขา้-ออก ไดติ้ดตั้งระบบ Access Control เพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลภายนอกเขา้มา  และ

มีการจดัเก็บรายละเอียดการเขา้ออก อยา่งนอ้ย 30 วนั   และมีระบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อป้องการโจรกรรม 

 3.6.2 ขอ้มูลท่ีไดท้  าการส ารองไว ้ ตอ้งมีการใส่รหสัป้องกนั (Encryption) เพ่ือป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหล กรณีโดน

โจรกรรม 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดจากการโจรกรรม 

 

  

START 
แจ้งผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

 

ตรวจสอบทรัพย์สินที่

สูญหาย 

 

น าอุปกรณ์ส ารองมา

เปลี่ยน 

 

น าข้อมูลที่ส ารองไว้

มากู้คืน 

 

ทดสอบความสมบูรณ์

ของข้อมูล 

 

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 

STOP 
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3.7 ผู้ดูแลระบบไม่สามารถมาปฏบิัติงานได้ 

3.7.1 แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพื่อหาผูป้ฎิบติังานแทนหากมีเร่ืองด่วน 

3.7.2 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามคู่มือการด าเนินการท่ีมีการจดัท าไว ้ 

3.7.3 หากเกิดกรณีผูดู้แลระบบทกุคนไม่สามารถมาปฎิบติังานได ้ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือผูท่ี้ไดรั้บ    

มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท าการติดต่อท่ีปรึกษาเพือ่เขา้ปฏิบติังานแทน ตามความจ าเป็น 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ดูแลระบบไม่สามารถมาปฏบิัติงานได้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) แนวทางการจัดการ 

START 

แจ้งผู้บังคับบัญชา 

 

มีคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามคู่มือ

เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการได้ 

 

ติดต่อประสานงานกับที่

ปรึกษาเพ่ือสามารถ

ปฏิบัติงานแทนได้ตามความ

จ าเป็น 

 

STOP 
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 4.1 การส ารองข้อมลู (Data Backup) เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น เม่ือขอ้มูลเสียหายหรือสูญหายจากภยั

ต่างๆขา้งตน้  ให้สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใชง้านไดท้างฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี้การส ารองขอ้มูลไวด้งัน้ี 

 4.1.1 Previous version Backup    

 4.1.2 Image Backup 

 4.1.3 Data Base Backup 

 4.1.4 Cloud Backup 

โดยมีระเบียบปฏิบติัการ ( PM-SFT-08-06 ) แผนการด าเนินการ (FM-SFT-08-09) และวิธีการด าเนินการ(WI-SFT-08-02) 

พร้อมทั้งมีการจดัเก็บรายละเอียดการส ารองขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจน (FM-SFT-08-06) 

 4.2 การกู้คืนข้อมูล  

 4.2.1 จดัท าแผนการกูค้ืนขอ้มูล (FM-SFT-08-21) เพ่ือให้เกณฑใ์นการส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน  และเป็นขอ้ช้ีวดั

มาตรฐานการส ารองขอ้มูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.1 มีการทดสอบ Recovery Data ส าหรับ Program SAP B1 ทุกส้ินเดือน เพ่ือทดสอบการท างานกรณีฉุกเฉิน โดย

การ Restore ใชง้านใน Database ส ารอง 

 4.3 Storage Maintenance   

 มีการตรวจสอบอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือทดสอบสรรถภาพ และส ารวจพ้ืนท่ีจดัเก็บให้พอเพียงต่อ

การส ารองขอ้มูล  เม่ือพบอุปกรณ์เสียหาย ตอ้งรีบหาอุปกรณ์มาเปล่ียนภายใน 7 วนั 

 

5) ข้อปฏบิัติในการแก้ปัญหาจากภัยพบิัติ 

 5.1 กรณีเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 

 5.1.1 ตดัการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แลว้ปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามล าดบั

ความส าคญัของการใหบ้ริการ 

 5.1.2 ตดัระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหมใ้หใ้ชถ้งัดบัเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 

 5.1.3 รีบขนยา้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายไปไวใ้นท่ีปลอดภยั 

 5.1.4 กรณี Hardware เสีย ให้รีบซ่อมแซม หรือหาอุปกรณ์มาเปล่ียนโดยเร็วท่ีสุด 

 5.1.5 ผูดู้แลระบบตอ้งรีบแจง้ปัญหาและรายงานความเสียหายแก่ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 
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 5.2 กรณีเคร่ืองลกูข่าย 

 5.2.1 ในกรณีท่ีมีเหตุท าใหค้อมพิวเตอร์ไม่สามารถด าเนินการใชง้านระบบสารสนเทศไดต้ามปกติ  ให้ผูใ้ชง้านแจง้

เหตุนั้นแก่ผูดู้แลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ หรือกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการดา้น

เครือข่ายได ้จะตอ้งประกาศใหท้กุหน่วยงานรับทราบ 

 5.2.2 กรณีขดัขอ้งจากถูกไวรัส คอมพิวเตอร์ ตอ้งรีบตดัการเช่ือมตอ่ทางเครือข่ายทั้งทาง LAN และ Wireless LAN  

เพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย 

 5.2.3 กรณี Hardware เสีย ตอ้งรีบซ่อมแซม หรือหาอุปกรณ์มาเปล่ียนโดยเร็ว และท าการ Recovery ขอ้มูลเดิมมาใช้

งานโดยเร็ว 

 

6) หลักปฏบิัติในการป้องกันอัคคภีัย 

 6.1 ไม่กระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่การเกิดอคัคีภยั 

 6.2 ควรศึกษาเส้นทางหนีไฟออกจากตวัอาคาร  การติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัจากเพลิงไหมแ้ละการหนี

ไฟอยา่งละเอียด 

 

7) แผนการท าระบบคอมพวิเตอร์กลับสู่สภาพเดิม 

 7.1 จดัหาอุปกรณ์ใหม่เพ่ือทดแทนและเปล่ียนอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีเสียหาย 

 7.2 กรณีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไดรั้บความเสียหายจนไม่สามารถน ากลบัมาใชง้านได ้ ตอ้งรีบหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายส ารองมาใชง้านเพ่ือใหบ้ริการชัว่คราว  

 7.3 ท าการ Restore ขอ้มูลให้ระบบสามารถใชง้านได ้ภายใน 48 ชม. 

 7.4 ท าการตรวจสอบระบบปฏิบติัการ ฐานขอ้มูล และขอ้มูลในระบบสารสนเทศอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.5 รายงานความเสียหายและผลด าเนินการให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

 

8) กลยุทธในการป้องกันไวรัส 
8.1 ติดตั้งโปรแกรม Aivius และมีการ Update อยูเ่สมอ 
8.2 Backup ขอ้มูลท่ีส าคญัเกบ็ไวเ้สมอ 
8.3 ระวงัภยัจากส่ือบนัทึกขอ้มูลตง่ๆ มีการ Scan Virs ก่อนใชง้าน ไม่ปิดไฟลท่ี์มีนามสกลุแปลกปลอม หรือ 

น่าสงสัย ไม่ใชส่ื้อบนัทึกท่ีไม่รู้แหล่งท่ีมา 
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8.4 มีความระวงัในการใช ้ E-mail ไม่เปิด ไฟส์แนบ จาก E-mail ท่ีไม่รู้จกั 

8.5 มีความระวงัภยัจากการใชง้าน Intenet ไม่ปิดไฟส์ท่ีไม่รู้แหล่งท่ีมา ท่ีแนบมากบัโปรแกรมสนทนาต่างๆ ไม ่
ท าการ Download ไฟล ์จากWebsite ท่ีไม่น่าเช่ือถือ 

8.6 มีแผนในการป้องกันระบบกรณีตรวจพบไวรัส ไม่ให้แพร่กระจายในระบบ Netwok ดังนี ้
8.6.1 เม่ือตรจสอบจาก Log พบว่ามีไวรัส หรือมีผูช้ง้านแจง้ 
8.6.2 ตดัการเช่ือมต่อเครือข่าย (ดึงสาย Lan ออกหรือ Disable Network Card , ปิดระบบ Wifi) 
8.6.3 ให้ผูดู้แลระบบตรวจสอบความเสียหายทั้งของระบบปฏิบติัการและขอ้มูลต่างๆ 
8.6.4 หากระบบมีความสูญเสียจนไม่สามารถใชง้านได ้ให้ท าการลงระบบปฏิบติัการใหม ่
8.6.5 ท าการกูค้ืนขอ้มูลท่ีไดส้ ารองไวก้ลบัมาไชง้าน 

 
8.7 มีการซอ้มแผนการปองกนัไวรัสฉุกเฉินทุกปี ตามกระบวนการในขอ้ 8.6 พร้อมมีการก าหนดทรัพยากรและ 

บุศลากรท่ีจ าเป็นต่อการดูแลรักษาระบบ ดงัน้ี 
8.7.1 การจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
a) แผน่ติดตั้งระบบปฏิบติัการ และ โปรแกรมต่างๆท่ีส าคญั 
b) อุปกรณ์ส ารองขอ้มูล 

c) แผน่โปรแกรม Antivirus 
d) Backup Data ท่ีมีการส ารองขอ้มูลไว ้
e) อุปกรณ์ส ารองต่างๆ เช่น Computer 

 
8.7.2 การจดัเตรียมบคุลากร 
มีการจดัเรียมบุคลากรขององคก์ร ท่ีมีหนท่ี้รับผิดชอบต่อการดูแลระบบโดยตรง เพื่อท าการซอ้มแผนป้องกนั 

ไวรัสกรณีฉุกเฉิน 
8.7.3 ลงบนัทึพร้อมระเบียบปฏิบติัการขอ้มแผนให้ผูบ้ริหารรับทราบ 


