
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 



ก 

คาํนาํ 

 ตามที่ พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ กําหนดใหหนวยงานของภาครัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินงานหรือการใหบริการตางๆ ของหนวยงานรัฐมี

ความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงไดจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความมั่นคงปลอดภัย

และเชื่อถือไดเปนไปตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 อยางไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เปนงานท่ีตองไดรับความรวมมือในการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติจากทุกหนวยงาน รวมทั้งตองทําอยางตอเน่ือง มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ จึงหวังเปนอยางย่ิงวา นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

ฉบับน้ีจะเปนเครื่องมือใหกับผูใชงาน ผูดูแล ระบบสารสนเทศ และผูที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 

 

 



ข 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ                  ข 

คํานิยาม                  ๑ 

สวนท่ี ๑  การควบคุมการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ            

๑. การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ            ๔ 

๒. ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ          ๖ 

(Business requirements for access control) 

๓. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management)        ๖ 

๔. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (user access responsibilities)       ๘ 

๕. การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (network access control)         ๑๐ 

๖. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)       ๑๒ 

๗. การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ       ๑๔ 

(Application and information access control) 

สวนท่ี ๒  การสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ            ๑๕ 

สวนท่ี ๓  การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ          ๑๘ 

ภาคผนวก                ๒๐ 

แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑ 

 

คํานิยาม 

๑. มหาวิทยาลัย  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๒. สํานัก หมายความวา สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๓. ผูบริหารระดับสูงสุด  หมายความวา  อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. ผูใชงาน  หมายความวา  บุคลากร นักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกผูไดรับอนุญาตใหใช

งานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๕. สิทธิของผูใชงาน  หมายความวา สิทธิท่ัวไป สิทธิเฉพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆท่ีเก่ียวของกับระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๖. สินทรัพย  หมายความวา ทรัพยสินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตนอันมีมูลคาหรือคุณคาสําหรับ

มหาวิทยาลัย 

๗. การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ  หมายความวา  การอนุญาต การกําหนดสิทธ ิหรือการมอบ

อํานาจใหผูใชงานเขาถึงหรือใชงานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ท้ังทาง

อิเล็กทรอนิกสและทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนขอปฏิบัติเก่ียวกับการ

เขาถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ 

๘. ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  หมายความวา  การธํารงไวซึ่งความลับ  ความถูกตองครบถวน และ

สภาพพรอมใชงาน ของระบบสารสนเทศ 

๙. เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย  หมายความวา  กรณีท่ีระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือ

เครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการ

ปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย 

๑๐. สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด  หมายความวา  สถานการณดาน

ความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด ซ่ึงอาจทําใหระบบของมหาวิทยาลัยถูกบุกรุกหรือ

โจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 

๑๑. ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) หมายความวา ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตระบบสากล 

๑๒. ระบบสารสนเทศ   หมายความวา  ระบบงานของมหาวิทยาลัยที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

คอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสรางสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยสามารถนํามาใชประโยชนใน

การวางแผน การบริการ การสนับสนุนใหการบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมี

องคประกอบ เชน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต ขอมูลสารสนเทศ ฯลฯ 



๒ 

 

๑๓. ผูดูแลระบบ  (System Administrator) หมายความวา ผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหมีหนาที่

รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายไมวาสวนหน่ึงสวนใด 

๑๔. บุคคลภายนอก  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหมีสิทธิในการเขาถึงและใชงาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยจะไดรับสิทธิในการใชระบบตามอํานาจหนาท่ีและตองรับผิดชอบใน

การรักษาความลับขอมูล 

๑๕. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  หมายความวา ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน

เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลท่ีสงจะเปนไดทั้ง ตัวอักษร ภาพถาย 

ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว ท่ีผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับผานโปรโตคอล ตาง ๆ เชน SMTP, POP3, 

IMAP ฯลฯ 

๑๖. สื่อบันทึกพกพา (Portable Media) หมายความวา สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล เชน 

CD, DVD, flash drive, external hard disk ฯลฯ 

๑๗. ชื่อผูใช (Username) หมายความวา ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการเขาใชงานระบบ

คอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีมีการกําหนดสิทธิการใชงาน 

๑๘. รหัสผาน (Password) หมายความวา ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ท่ีใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ

ยืนยันตัวบุคคลเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและ

ระบบสารสนเทศ 

๑๙. การเขารหัสลับ (Encryption) หมายความวา การนําขอมูลมาเขารหัสเพื่อปองกันการลักลอบเขามาใชขอมูล 

ผูท่ีสามารถเปดไฟลขอมูลท่ีเขารหัสลับไวจะตองมีโปรแกรมถอดรหัสลับเพื่อใหขอมูลกลับมาใชงานได

ตามปกติ 

๒๐. การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication)  หมายความวา ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเขาใช

ระบบเปนขั้นตอนในการพิสูจนตัวตนของผูใชบริการระบบท่ัวไปและจะเปนการพิสูจนโดยใชชื่อผูใช และรหัส

ยืนยัน 

๒๑. SSID (Service set identifier) หมายความวา ช่ือระบเุครือขายไรสาย 

๒๒. MAC Address (Media access control address) หมายความวา หมายเลขเฉพาะที่ใชอางถึงอุปกรณท่ี

ติดตอกับระบบเครือขาย หมายเลขน้ีจะมากับเน็ตเวิรกการด โดยแตละการดจะมีหมายเลขที่ไมซ้ํากันตัวเลข

จะอยูในรูปของ เลขฐาน ๑๖ จํานวน ๖ คู ตัวเลขเหลาน้ีจะมีประโยชนไวใชสําหรับการสงผานขอมูลไปยังตน

ทางและปลายทางไดอยางถูกตอง 

๒๓. VPN (Virtual Private Network) หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอรเสมือนสวนตัว โดยในการรับสงขอมูล

จริงจะทําโดยการเขารหัสเฉพาะแลวรับ-สงผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหบุคคลอื่นไมสามารถอานไดและ

มองไมเห็นขอมูลน้ันไปจนถึงปลายทาง 



๓ 

 

๒๔. แผนผังระบบเครือขาย (Network diagram) หมายความวา แผนผังซึ่งแสดงถึงการเช่ือมตอของระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

สวนที่ ๑  

การควบคุมการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการควบคุมการเขาถึงและการใชงาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๒. เพื่อใหผูรับผิดชอบและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารระดับสูงสุด ผูใชงาน ผูดูแลระบบ และบุคล

ภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย ไดรับรูและเขาใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

โดยเครงครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 

๓. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบดูแลระบบ 

อางอิงมาตรฐาน 

- 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๑. การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

  ๑.๑ เกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงการใชงานสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตการกําหนดสิทธิ 

หรือการมอบอํานาจ 

   (๑) สิทธิของผูใชงานแตละกลุมที่เก่ียวของ 

    - อานอยางเดียว กลุมผูใชงาน 

    - สรางขอมูล กลุมผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

    - ปอนขอมูล กลุมผูใชงาน,กลุมผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

    - แกไข  กลุมผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

    - อนุมัติ  กลุมผูบริหารระดับสูงสุด 

    - ไมมีสิทธิ 

   (๒) เกณฑการระงับสิทธิ มอบอํานาจ ใหเปนไปตามการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน 

(User access management) ที่กําหนดไว 



๕ 

 

   (๓) ผูใชงานที่ตองการเขาใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพิจารณาอนุญาต

จากผูอํานวยการสํานักหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  ๑.๒ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจัดเก็บขอมูล 

   (๑) จัดแบงประเภทขอมูล ออกเปน 

    - ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร ขอมูลนโยบาย ขอมูลยุทธศาสตรและคํารับรอง ขอมูล

บุคลากร ขอมูลงบประมาณการเงินและบัญชี 

    - ขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจ ขอมูลดานการเรียนการสอน ขอมูลดานการวิจัย และขอมูล

ดานบริการวิชาการ 

   (๒) จัดแบงระดับความสําคัญของขอมูล ออกเปน ๔ ระดับ 

    - ขอมูลที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด 

    - ขอมูลที่มีระดับความสําคัญมาก 

    - ขอมูลทีมีระดับความสําคัญปานกลาง 

    - ขอมูลที่มีระดับความสําคัญนอย 

   (๓) จัดแบงลําดับชั้นความลับของขอมูล 

    - ขอมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงที่สุด 

    - ขอมูลลับมาก หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรง 

    - ขอมูลลับ หมายถึง หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย 

    - ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลที่สามารถเปดเผยหรือเผยแพรทั่วไปได 

   (๔) จัดแบงระดับชั้นการเขาถึง 

    - ระดับชั้นสําหรับผูบริหาร 

    - ระดับชั้นสําหรับผูใชงานทั่วไป 

    - ระดับชั้นสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

   (๕) เวลาที่ไดเขาถึงของผูใชงานระบบ 

   (๖) จํานวนชองทางที่สามารถเขาถึง
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 ๒. ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business requirements 

for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน ๒ สวน 

   (๑) ควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ โดยใหกําหนดแนวทางการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

และสิทธิที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

   (๒) ปรับปรุงใหสอดคลองกับขอมูลกําหนดการใชงานตามภารกิจและขอกําหนดดานความมั่นคง

ปลอดภัย 

 ๓. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management) 

  ควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต และผานการฝกอบรมหลักสูตรการสราง

ความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต ดังนี้ 

  ๓.๑ หลักสูตรการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  ๓.๒ ฝกอบรมใหความรูความเขาใจกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัยและ

ผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมี

มาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม 

  ๓.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผูใชงาน (User registration) ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

   (๑) จัดทําแบบฟอรมขอใชงานระบบสารสนเทศและผูใชงานกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม เพื่อ

ตรวจสอบสิทธิและดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนผูใชงาน 

   (๒) ระบุชื่อบัญชีผูใชงานแยกกันเปนรายบุคคล ไมซ้ําซอนกัน 

   (๓) ชื่อผูใชงานจะกําหนดอยางเปนรูปแบบเดียวกันจําแนกตามประเภทของผูใชงาน 

   (๔) จํากัดการใชงานบัญชีผูใชงานแบบกลุมภายใตบัญชีรายชื่อเดียวกัน และอนุญาตใหใชเทาที่

จําเปน 

   (๕) มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเขาถึงที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบ 

   (๖) จัดทําเอกสารแสดงถึงสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงานซึ่งตองลงนาม 

รับทราบดวย 

   (๗) ทําบันทึกและจัดเก็บขอมูลการขออนุมัติเขาใชระบบสารสนเทศ 

   (๘) เกณฑในการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และไดรับการพิจารณาอนุญาตจาก

ผูอํานวยการสํานักหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

   (๙) ยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจากทะเบียนของ

ผูใชงาน เมื่อมีการลาออกจากงาน เปลี่ยนตําแหนง โอน ยาย สิ้นสุดการจาง 
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  ๓.๔ การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกบั

การควบคุมและจํากัดสิทธิ เพื่อใหสามารถเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง 

   (๑) แสดงกระบวนการในการมอบหมายหรือกําหนดสิทธิการใชงานใหแกผูใชงาน 

   (๒) กําหนดระดับสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศที่เหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ และตาม

ความจําเปนในการใชงาน 

   (๓) การมอบหมาย สิทธิ ตองสอดคลองกับนโยบายควบคุมการเขาถึง 

   (๔) บันทึกและจัดเก็บขอมูลการมอบหมายสิทธิใหแกผูใชงาน 

  ๓.๕ บริหารจัดการรหัสผานสาํหรับผูใชงาน (User password management) โดยจัดทํา

กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

   (๑) มีขั้นตอนปฏิบัติที่ดสีําหรับการตั้ง เปลี่ยนรหัสผานที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

   (๒) การตั้งรหัสผานชั่วคราว ตองยากตอการเดา และตองมีความแตกตางกัน 

   (๓) ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานทันทีหลังจากไดรับรหัสผานชั่วคราว และควรเปลี่ยนใหรหัสผาน

ยากตอการเดา 

   (๔) ตองมีการลงนามเพ่ือปองกันการเปดเผยขอมูลรหัสผานของตน 

   (๕) การเปลี่ยนแปลงรหัสผานตองตรวจสอบบัญชีชื่อผูใชงานและรหัสผานปจจุบันใหถูกตอง

กอนที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนรหัสใหม 

   (๖) ในกรณีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงาน ผูใชงานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบและ

อนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานเจาของระบบโดยมีการกําหนดระยะเวลาใชงานและระงับการใชงาน

ทันทีเมื่อพนระยะเวลาพิเศษที่ไดรับ และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ 

  ๓.๖ ทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user access rights) ตองมีกระบวนการ

ทบทวนสิทธิการเขาถงึของผูใชงานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผูใชงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เชน มี

การออกจากงาน เปลี่ยนตําแหนง โอน ยาย สิ้นสุดการจาง 
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 ๔. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities)  

เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศ 

ดังนี้ 

  ๔.๑ การใชงานรหัสผาน (Password use) สําหรับผูใชงานเพื่อใหสามารถกําหนดรหัสผาน  

การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ 

   (๑)  ตั้งรหัสผานที่ยากตอการคาดเดา 

   (๒)  รหัสผาน ใหมีตัวอักษรจํานวนมากกวาหรือเทากับ ๘ ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหวาง

ตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน 

   (๓)  ไมกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือ

บุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม 

   (๔)  ไมตั้งรหัสผานจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุมเหมือนกัน 

   (๕)  ไมใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร 

   (๖)  เก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปนความลับ 

   (๗)  ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานทีง่ายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น หรือเก็บ

ไวในระบบคอมพิวเตอร 

   (๘)  ไมกําหนดใหมีการบันทึกหรือชวยจํารหัสผานสวนบุคคล 

   (๙) ไมใชรหัสผานของตนเองรวมกับผูอื่น 

   (๑๐) กรณีท่ีมีความจําเปนตองบอกรหัสผานแกผูอื่นเนื่องจากงาน หลังจากดําเนินการเรียบรอย 

ใหทําการเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 

   (๑๑) เปลี่ยนรหัสผานตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเปลี่ยนรหัสผานทันที เมื่อทราบวา

รหัสผานอาจถูกเปดเผยหรือลวงรู 

   (๑๒) หลีกเลี่ยงการใชรหัสผานเดิม 

   (๑๓) ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนรหัส บอยครั้งกวาผูใชงานทั่วไป 

  ๔.๒  การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานอุปกรณ เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึง

อุปกรณของมหาวิทยาลัยในขณะที่ไมมีผูดูแล 

   (๑) กําหนดขอปฏิบัติใหปองกันอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงาน เพื่อปองกันการสูญหาย หรือการ

เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

   (๒) มาตรการปองกันอุปกรณทีไ่มมีผูใชงาน หรือตองปลอยทิง้ไวโดยไมมีผูดูแลชั่วคราว 

   (๓) สรางความตระหนักใหเกิดความเขาใจในมาตรการปองกัน 
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   (๔) ตองออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใชงาน 

   (๕) ตั้งใหเครื่องคอมพิวเตอรล็อคหนาจอหลังจากที่ไมไดใชงานเปนเวลาไมเกิน ๓๐ นาที และ

ตองใสรหัสผานใหถูกตองจึงจะสามารถเปดหนาจอได 

   (๖) ล็อคอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรที่สําคัญ เมื่อไมไดถูกใชงานหรือตองปลอยทิ้ง โดยไมได

ดูแลชั่วคราว 

  ๔.๓ การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (Clear desk and clear 

screen policy) โดยตองควบคุมทรัพยสินสารสนเทศ เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ  

ทีอ่ยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อ

วางเวนจากการใชงาน 

   (๑) มาตรการปองกันทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และควบคุมไมใหมีการทิ้งหรือปลอยทรัพยสิน

สารสนเทศท่ีสําคัญใหอยูในสถานทีไ่มปลอดภัย  

    - การจัดการบริเวณลอมรอบ 

    - การควบคุมการเขา-ออก 

    - การจัดบริเวณการเขาถึงการสงผลิตภัณฑโดยบุคคลภายนอก 

    - การวางอปุกรณ 

    - ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน 

   (๒) การปองกันตองมีความสอดคลองกับเรื่องตางๆ 

    - แนวทางการจัดหมวดหมูสารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ 

    - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นๆ 

    - วัฒนธรรมองคกร 

   (๓) ปองกันเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชกลไกการพิสูจนตัวตนที่เหมาะสมกอนเขาใชงาน 

   (๔) กําหนดขอบเขตของการปองกัน 

    - ทุกคนตองตระหนักและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

    - ลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อจําเปนตองปลอยท้ิงโดยไมมีผูดูแล 

    - จัดเก็บขอมูลสําคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 

    - ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อไมใชงาน 

    - ปองกันเครื่องโทรสาร เมื่อไมมีผูใชงาน 

    - ปองกันตูหรือบริเวณที่ใชในการรับสงเอกสารไปรษณีย 



๑๐ 

 

    - ปองกันไมใหผูอื่นใชอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต เชน กลองดิจิตอล เครื่องสําเนาเอกสาร 

เครื่องสแกนเอกสาร 

  ๔.๔ การเขารหัสขอมูล กรณีขอมูลเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๕. การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control) 

  เพื่อปองกันการเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต 

  ๕.๑ การใชบริการเครือขาย กําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศที่ไดรับอนุญาตให

เขาถึงเทานั้น 

   (๑) ระบบสารสนเทศที่ตองมีการควบคุมการเขาถึง โดยระบบเครือขายหรือบริการที่อนุญาตใหมี

การใชงานได 

   (๒) ขอปฏิบัติสําหรับผูใชงานใหสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาต

ใหเขาถึงเทานัน้  

   (๓) การใชงานระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเตอรเน็ต (internet) โดยตองใหสิทธิเฉพาะ

การปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานเจาของระบบเปนลาย

ลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวปละ ๑ ครั้ง  

  ๕.๒ การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัย (User authentication for 

external connection) มีขอปฏิบัติหรือกระบวนการใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตใหผูใชงานที่อยู

ภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

   (๑) ผูใชงานที่จะเขาใชงานระบบ ตองแสดงตัวตน (Identification) ดวยชื่อผูใชงานทุกครั้ง 

   (๒) มีการตรวจสอบผูใชงานทุกครั้งกอนท่ีจะอนุญาตใหเขาถึงระบบขอมูล โดยทําการยืนยันตัว

บุคคล (Authentication) เพื่อแสดงวาเปนผูใชงานตัวจริง 

   (๓) การเขาสูระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากอินเตอรเน็ต ใหมีการตรวจสอบผูใชงาน 

  ๕.๓ การระบุอุปกรณบนเครือขาย (Equipment identification in network) ตองมีวิธีการหรือ

กระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได โดยสามารถใชการระบอุุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน

การเขาถึง ดังนี้ 

   (๑) ใหกําหนดวิธีการพิสูจนตัวตนทุกครั้งที่ใชอุปกรณ 



๑๑ 

 

  ๕.๔ การปองกันพอรตทีใ่ชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote diagnostic and 

configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบท้ัง

การเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย 

   (๑) ควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรบัแตงระบบสําหรับการเขาถึงทาง

กายภาพและการเขาถึงทางเครือขาย 

   (๒) กําหนดวิธีการปองกันชองทางที่ใชบํารุงรักษาระบบผานเครือขาย 

   (๓) ปดการใชงานหรือควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบใหใชงาน

ไดอยางจํากัดระยะเวลาเทาที่จําเปน โดยตองไดรับการอนุญาตจากผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 

  ๕.๕ การแบงแยกเครือขาย (Segregation in networks) ตองทําการแบงแยกเครือขายสําหรับกลุม

ผูใชงาน โดยแบงออกเปน ๒ เครือขาย คือ เครือขายสําหรับผูใชงานภายใน และเครือขายสําหรับผูใชงาน

ภายนอก 

  ๕.๖ การควบคมุการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network connection control) ตองควบคุมการ

เขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการ

เขาถึง ดังนี้ 

   (๑) มีการตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย 

   (๒) จํากัดสิทธิ ความสามารถของผูใชงานในการเชื่อมตอเขาสูเครือขาย 

   (๓) ระบุอุปกรณ เครื่องมือที่ใชควบคุมการเชื่อมตอเครือขาย  

   (๔) มีระบบการตรวจจับผูบุกรุกทั้งในระดับเครือขาย และระดับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

   (๕) ควบคุมไมใหมีการเปดใหบริการบนเครือขาย โดยไมไดรับอนุญาต 

  ๕.๗ การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network routing control) ตองควบคุมการจัด

เสนทางบนเครือขาย เพื่อใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูลหรือ

สารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ ดังนี้ 

   (๑) ควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขเครือขาย (IP address plan) 

   (๒) กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเครือขาย สําหรับเชื่อมเครือขายปลายทางผาน

ชองทางท่ีกําหนดไว หรือจํากัดสิทธิ์ในการใชบริการเครือขาย 

  ๕.๘ การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก 

   (๑) การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) สูระบบสารสนเทศและเครือขายของ

มหาวิทยาลัย ตองมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้นจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 



๑๒ 

 

   (๒) การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) ตองมีการตรวจสอบ เพื่อพิสูจนตัวตนของ

ผูใชงาน เชน รหัสผาน วธิีการเขารหัส 

   (๓) ควบคุมพอรต(Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม การเขาสูระบบโดยการโทรศัพทเขา

มานั้น ตองดูแลและจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุนเขาตองไดรับการอนุมัติอยางถูกตองและเหมาะสม

แลวเทานั้น 

 

 ๖. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control) 

  เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๖.๑ ขั้นตอนปฏิบัติการเขาใชงาน การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยัน

ตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติ 

   (๑) ไมใหระบบแสดงรายละเอียดสําคัญหรือความผิดพลาดตางๆ ของระบบกอนที่การเขาสูระบบ

จะเสร็จสมบูรณ  

   (๒) ระบบสารมารถยุติการเชื่อมตอเครื่องปลายทางได เมื่อพบวามีการพยายามคาดเดารหัสผาน

จากเครื่องปลายทาง 

   (๓) จํากัดระยะเวลาสําหรับใชในการปองกันรหัสผาน 

   (๔) จํากัดการเชื่อมตอโดยตรงสูระบบปฏิบัติการผานทาง Command line เนื่องจาก อาจสราง

ความเสียหายไดกับระบบได 

  ๖.๒ ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User identification and authentication) ใหมีผูใชงาน 

และเลือกใชขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม  รองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานระบบโดยมี

แนวทางปฏิบัติ 

   (๑) ผูใชงานตองมีชื่อผูใชงาน และรหัสผาน สําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

   (๒) การอนุญาตใหใชชื่อผูใชงานและรหัสผาน รวมกัน ตองไดรับอนุญาตโดยขึ้นอยูกับความ

จําเปนทางดานเทคนิค 

  ๖.๓ การบริหารจัดการรหัสผาน (Password management system) มีระบบบริหารจัดการ

รหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนด

รหัสผานที่มีคุณภาพ 

   เมื่อไดดําเนินการติดตั้งระบบแลว ใหยกเลิกชื่อผูใชงานหรือเปลี่ยนรหัสผานของทุกชื่อผูใชงานที่

ถกูกําหนดไวเริ่มตนที่มาพรอมกับการติดตั้งระบบโดยทันที 



๑๓ 

 

  ๖.๔ การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of system utilities) ตองจํากัดและควบคุมการใช

งานโปรแกรมอรรถประโยชนสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สําคัญ ใหดําเนินการ 

   (๑) จํากัดสิทธิการเขาถึง และกําหนดสิทธิอยางรัดกุมในการอนุญาตใหใชโปรแกรม

อรรถประโยชน 

   (๒) อนุญาตใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเปนรายครั้งไป 

   (๓) จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชนไวในสื่อภายนอก ถาไมตองใชงานเปนประจํา 

   (๔) มีการเก็บบันทึกการเรียกใชงานโปรแกรมเหลานี้ 

   (๕) กําหนดใหมีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชนที่ไมจําเปนออกจากระบบ 

  ๖.๕ เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น 

(Session time-out)  

   (๑) ยุติการใชงานระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงานเปนเวลาไมเกิน ๓๐ นาที หากเปน

ระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสําคัญสูง ใหกําหนดระยะเวลายุติการใชงานระบบเม่ือวางเวนจากการใชงานให

สั้นลงหรือเปนเวลาไมเกิน ๑๕ นาที ตามความเหมาะสมเพื่อปองกันการเขาถึงขอมลูสําคัญโดยไมไดรับอนุญาต 

   (๒) กรณีไมมีการใชงานระบบ ตองทําการยกเลิกการใชโปรแกรมประยุกตและการเชื่อมตอเขาสู

ระบบโดยอัตโนมัติ 

  ๖.๖ การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of connection time) ตอง

จํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมที่มี

ความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

   (๑) กําหนดหลักเกณฑในการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ สําหรับระบบ

สารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานที่สุด

ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น เชน กําหนดใหใชงานได ๓ ชั่วโมง ตอการเชื่อมตอหนึ่งครั้ง 

   (๒) การกําหนดชวงเวลาสําหรับการเชื่อมตอระบบเครือขายจากเครื่องปลายทางจะตองพิจารณา

ถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องปลายทางดวย 

   (๓) กําหนดใหระบบสารสนเทศ ระบบงานที่มีความสําคัญสูง และระบบงานที่มีการใชงานใน

สถานที่ที่มีความเสี่ยง ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกสํานักงาน มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ



๑๔ 

 

 ๗. การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and 

information access control) โดยตองมีการควบคุม 

  ๗.๑ การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) ตองจํากัดหรือควบคุมการ

เขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและผูดูแลระบบการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่นตางๆ ของ

โปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น โดยใหกําหนดหลักเกณฑในการจํากัดหรือควบคุมการเขาถึงหรือเขาใช

งานที่สอดคลองตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว 

  ๗.๒ ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอมหาวิทยาลัย 

   (๑) แยกระบบซึ่งไวตอการรบกวนดังกลาวออกจากระบบอื่น ๆ และแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ

และระดับความสําคัญตอมหาวิทยาลัย 

   (๒) ควบคุมสภาพแวดลอมของระบบดังกลาวโดยเฉพาะ 

   (๓) ควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติการงานจากภายนอก

มหาวิทยาลัย (Mobile computing and teleworking) ที่เก่ียวของกับระบบดังกลาว 

  ๗.๓ อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการใช

อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ 

  ๗.๔ การปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย (teleworking) กําหนดแนวปฏิบัติแผนงานและขั้นตอน

ปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย



๑๕ 

 

สวนที่ ๒ 

การสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 

๑. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

๒. เปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผูดูแลระบบในการปฏิบัติงานใหกับ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางเครงครัด และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๒. ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 

๓. หนวยงานภายในมหาลัย ที่รับผิดชอบดูแลระบบ 

อางอิงมาตรฐาน 

 - 

แนวปฏิบัติ 

๑. พิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีสําคัญและจัดทําระบบสํารองทีเ่หมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

๑.๑. จัดทําบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญทั้งหมดของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งกําหนดระบบ

สารสนเทศท่ีจะจัดทําระบบสํารอง และจัดทําระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินปละ ๑ ครั้ง 

๑.๒. มีการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบและกําหนดความถี่ในการสํารองขอมูล หาก

ระบบใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ควรกําหนดใหมีความถี่ในการสํารองขอมูลมากขึ้น 

(๑) แบงประเภทของขอมูลที่ตองทําการสํารองขอมูล และความถี่ในการสํารอง 

(๒) รูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลที่จะทําการสํารองขอมูลทั้งการสํารองขอมูลแบบ

เต็ม (Full backup) หรือการสํารองขอมูลแบบสวนตาง (incremental backup) 

(๓) บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูล  ผูดําเนินการ วัน/เวลา ชื่อขอมูลที่สํารอง 

สําเร็จ/ไมสําเร็จ 

(๔) ตรวจสอบขอมูลของระบบวามีการสํารองขอมูลไวอยางครบถวน ซอฟตแวรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ระบบสารสนเทศ ขอมูลคอนฟกูเรชั่น (Configuration) ขอมูลในฐานขอมูล 



๑๖ 

 

(๕) จัดเก็บขอมูลที่สํารองนั้นใสในสื่อเก็บขอมูล  โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อ และนําไปเก็บในสถาที่ซึ่ง

หางจากมหาวิทยาลัยเพียงพอเพื่อไมใหสงผลกระทบตอขอมูลที่จัดเก็บไวนอกสถานที่นั้นในกรณี

ที่เกิดภัยพิบัติกับมหาวิทยาลัย เชน ไฟไหม น้ําทวม 

(๖) ปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานที่ใชจัดเก็บขอมูลนอกสถานที่ 

(๗) ทดสอบการอานขอมูลสํารองอยางสม่ําเสมอเพื่อตรวจสอบวายังคงสามารถเขาถึงขอมูลได

ตามปกติ 

(๘) ทําขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการกูคืนขอมูลที่เสียหายจากขอมูลที่ไดสํารองเก็บไว 

(๙) ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

(๑๐) กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับที่ไดสํารองเก็บไว 

๒. จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณี

ฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจตามแนวทาง

ตอไปนี้ 

๒.๑. จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด 

(๑) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เก่ียวของทั้งหมด 

(๒) ประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบที่มีความสําคัญเหลานั้น และกําหนดมาตรการ เพื่อลดความ

เสี่ยงเหลานั้น  

(๓) กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ 

(๔) กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูล และทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไว 

(๕) กําหนดชองทางในการติดตอกับผูใหบริการภายนอก ผูใหบริการเครือขาย ฮารดแวร ซอฟแวร 

เมื่อเกิดเหตุจําเปนที่จะตองติดตอ 

(๖) สรางความตระหนัก หรือใหความรูแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับข้ันตอนการปฏิบัติ หรือสิ่งที่ทําเม่ือ

เกิดเหตุเรงดวน 

๒.๒. ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสม

และสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ ปละ ๑ ครั้ง 

๓. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ  ระบบสํารอง และการ

จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณทีี่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



๑๗ 

 

๔. ทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และแผนเตรียมพรอมกรณฉีุกเฉิน ปละ ๑ 

ครั้ง 

๕. ทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน ที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยงที่

ยอมรับไดของแตละหนอยงานในมหาวิทยาลัย ปละ ๑ ครั้ง 



๑๘ 

 

 สวนที่ ๓ 

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

วัตถปุระสงค 

๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 

๒. เปนการปองกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๒. ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย 

๓. หนวยงานภายในมหาลัย ที่รับผิดชอบดูแลระบบ 

อางอิงมาตรฐาน 

 - 

แนวปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ โดยมีเนื้อหา 

๑.๑. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (Information 

security audit and assessment) ปละ ๑ ครั้ง 

๑.๒. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหมหาวิทยาลัยได

ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๒. มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ตองคํานึงถึง 

๒.๑. ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปละ ๑ ครั้ง 

๒.๒. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและใหจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ 

๒.๓. ทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

ปละ ๑ ครั้ง 

๒.๔. มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ 

(๑) กําหนดใหผูตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบไดแบบอานอยางเดียว 

(๒) ในกรณีท่ีจําเปนตองเขาถึงขอมูลในแบบอื่น ๆ ใหสรางสําเนาสําหรับขอมูลนั้นเพื่อใหผูตรวจสอบ

ใชงานรวมทั้งควรทําลายหรือตองจัดเก็บไวโดยมีการปองกันเปนอยางดี 

(๓) กําหนดใหมีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย 



๑๙ 

 

(๔) กําหนดใหมีการเฝาระวังการเขาถึงระบบโดยผูตรวจสอบ รวมทัง้ บันทึกขอมูล log แสดงการ

เขาถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานที่สําคัญ ๆ 

(๕) เครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ กําหนดใหแยกการติดตั้งเครื่องมือที่ใชใน

การตรวจสอบ ออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบท่ีใชในการพัฒนา และมีการจัดเก็บ

ปองกันเครื่องมือนั้น จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

๓. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศปละ ๑ ครั้ง ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

๔. แสดงผลการตรวจสอบตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เปนสวนหนึ่งของการ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



1 

 

แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  1 

แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินทางการบริหารที่มีความสําคัญตอทางราชการ โดย

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภายในองคกรและสนับสนุนการปฏิบัติงานมากข้ึน 

ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใชงานและความสะดวกในการ 

สรางขอมูลสารสนเทศ อันมีประโยชนตอการวางแผนพัฒนาองคกร การบริหารจัดการองคกร และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งขอมูลสารสนเทศตางๆ จะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นจําเปนตองไดรับการดูแล

รักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนําไปใชประโยชนตอการบริหารราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  แมวาดวยการปฏิบัติการจะมีขอกําหนดที่จัดทําไวเพื่อเปนคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

แตก็ยังมีขอจํากัดดานความรูและทักษะของเจาหนาที่ อุปกรณ เครือขายการสื่อสาร ระบบไฟฟาที่อาจเกิด

ความขัดของและภัยจากธรรมชาติ  จนเปนเหตุใหการทํางานหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงความสําคัญของระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในมากระทบทําใหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

รวมทั้งอุปกรณเสียหายได โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการบริหารจัดการ  ดังนั้น สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแกไขปญหาที่อาจสงผลกระทบตอ

ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความ

ปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.2 เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ

ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน  

2.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง และสามารถแกไขสถานการณได

อยางทันทวงที กรณีเกิดสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ  

2.4 เพื่อเปนการลดความเสียหายและเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับ

ระบบขอมูลสารสนเทศ 
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3. คํานิยาม 

 “ระบบสารสนเทศ” หมายความวา ระบบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของระบบสื่อสารมาชวยในการ

สรางระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถนํามาใชในการบริหาร การ

พัฒนาและการควบคุม มีองคประกอบดังนี้ 

 1. ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) 

 2. ระบบสื่อสาร (Communication System) 

 3. ระบบสารสนเทศ (Information System) 

“ภัยคุกคาม” หมายความวา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โดยคน สิ่งตางๆ 

หรือเหตุการณอ่ืน ๆ ทั้งเจตนาและไมเจตนา อันเปนเหตุทําใหขอมูล ขาวสารของระบบสารสนเทศเสียหาย 

ถูกทําลาย ปฏิเสธการทํางาน หรือ ถูกโจรกรรมขอมูล 

 “ระบบสื่อสาร” หมายความวา ระบบที่ใชในการรับ - สง และเปนสื่อกลางในระบบสื่อสารที่

ใชการสงผานขอมูล ทั้งระบบทางสาย และระบบไรสาย รวมทั้งอุปกรณอื่นๆ เชน ฮับ สวิชชิ่ง เราทเตอร 

เปนตน 

 “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย Hardware, Software และ 

People ware ที่ใชประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ 

 “สารสนเทศ” หมายความวา ขอเท็จจริงที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ใหมีความหมาย โดย

ผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือภาพกราฟฟก ให

เปนระบบที่ผูใชสามารถเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง แผนภูมิ และสามารถนําไปใชประโยชนในการ

บริหาร การวางแผนการตัดสินใจ และอ่ืน ๆ 

 “พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ” หมายความวา พื้นที่ที่ใชติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่นๆ หรือเตรียมขอมูล เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร ในที่นี้หมายถึง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเครือข ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Network Operation Center : NOC ) 

 “เครือขายระบบสารสนเทศ” หมายความวา การติดตอสื่อสารหรือการสงขอมูลกันระหวาง

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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4. วิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 

 ปจจัยที่อาจเกิดและทําใหเสียหายกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดแก 

  4.1 ปจจัยภายนอก  

 4.1.1 ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณความไมสงบที่กระทําตออาคารสถานที่ตั้ง

ของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแมขายหลัก (Server) ของระบบฐานขอมูล เชน อุทกภัย อัคคีภัย 

 4.1.2 การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เขาสูระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก 

(Hacker) โดยไมไดรับอนุญาต  

 4.1.3 ระบบการสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรหลักเสียหาย/ขัดของ 

 4.1.4 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ/ไฟฟาดับ 

 4.1.5 การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

 4.2 ปจจัยภายใน  

 4.2.1 ระบบฐานขอมูลหลักเสียหายหรือขอมูลถูกทําลายจากไวรัสคอมพิวเตอรและ

ผูใชงานภายในหนวยงาน  

 4.2.2 ระบบเครือขายภายในขัดของ ไมสามารถใชงานได 

 4.2.3 การชํารุดเสียหายของตัวเครื่องประมวลผลหลักหรือแมขายหลัก (Server) จากการ

เคลื่อนยายหรืออ่ืน ๆ 

 4.2.4 บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือทั้งดานฮารดแวรและ

ซอฟทแวร อันอาจทําใหระบบสารสนเทศเสียหาย 
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5. แนวทางการปองกันและการเตรียมการเบื้องตน 

 5.1 การประกาศแผน (Activation) 

 มีการประกาศใชแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเพื่อ

เปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแกไขปญหาที่อาจสงผลกระทบตอฐานขอมูลสารสนเทศอยาง

เปนทางการ เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยมีเอกสารยืนยันแสดงใหเห็น

วาเจาหนาที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามแผนดวย 

 5.2 กระบวนการดําเนินงาน (Procedure) 

 มีการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกับเหตุการณที่ผิดปกติ โดยเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

จะตองมีการเลือกขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการรวบรวมเหตุการณ การ

ระบุที่มาของปญหา ระบบงานตาง ๆ ที่มีความสําคัญตองมีการเตรียมอุปกรณสํารอง เพื่อใชในการกูคืน

เมื่อเกิดปญหา  

 5.3 การติดตอสื่อสาร (Communication) 

  มีการจัดทําบัญชีรายชื่อและขอมูลสําหรับติดตอกรณีที่มีความจําเปนฉุกเฉิน  

 5.4  การจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน (Preparation) 

  มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนในกรณีคอมพิวเตอรขัดของไมสามารถใช

งานไดโดยมีการติดตั้งอุปกรณที่ปลายทางเพื่อรองรับและทดแทนอุปกรณหลักได  

 5.5 การสํารองขอมูล (Backup) 

  มีนโยบายการสํารองขอมูลระบบคอมพิวเตอรสํารองและแผนฉุกเฉิน (Backup and IT 

Continuity Plan) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อขอมูลเสียหาย ถูกทําลาย หรือการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลจากผูบุกรุก การสํารองขอมูลในสวนของขอมูล (Data Backup) เปนประจําทุกวัน และ

สํารองขอมูลทั้งระบบ (System Backup) เปนประจําทุกเดือนเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อขอมูลถูกทําลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร หรือผูบุกรุก หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เปนตน 

5.6 การเสริมสรางความปลอดภัย (Enhancing) 

5.6.1 มีมาตรการควบคุมการเขาออกหองเครื่องคอมพิวเตอรและการปองกันความ

เสียหาย โดยหามบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย หากมีความจําเปนใหมีเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบนําเขาไป  

5.6.2 มีการติดตั้ง Firewall เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตสามารถเขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร โดยจะเปดใชงาน Firewall 

ตลอดเวลา 

5.6.3 มีการติดตั้งอุปกรณเพ่ือใชในการตรวจจับการบุกรุกของผูที่ไมประสงคดี ซึ่งจะทํา

การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ผานเขา-ออกภายในเครือขายที่มีลักษณะการทํางานเปนความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันการบุกรุกผานเครือขาย 
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5.6.4 มีเจาหนาที่ดูแลระบบเครือขาย ทําการตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตขององคกร เพื่อสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช

ระบบสารสนเทศ มีความถ่ีในการเรยีกใชผิดปกติ เพื่อจะไดสรุปหาสาเหตุ และปองกันตอไป 

5.6.5 การเรียกใชระบบสารสนเทศผูใชระบบจะตองมีการปอนชื่อผูใช (Username) 

และรหัสผาน (password) เพื่อตรวจสอบกอนระบบอนุญาตใหใชงานได ตามอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ 

5.6.6 มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 เพื่อเสริมสรางมาตรการปองกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร 

6. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหา 

 6.1  กรณีเครื่องลูกขาย 

  6.1.1 ในกรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชระบบสารสนเทศไดตามปกติ ให

เจาหนาทีแ่จงเหตุแกผูดูแลระบบเครือขายหรือผูดูแลฐานขอมูลสารสนเทศ หรือในกรณีเกิดจากไมสามารถ

ใหบริการดานเครือขายหรือระบบสารนเทศได ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศให

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทราบ 

6.1.2 กรณีเกิดการขัดของเนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ

แพรกระจายไปยังเครื่องอ่ืนในระบบเครือขายใหตัดการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

6.2 กรณีเครื่องแมขายบริการ (Server) 

 6.2.1 ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขาย จากนั้นทําการปดอุปกรณเครือขายและเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ 

 6.2.2 ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 

โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญของการใหบริการ ทั้งนี้การปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ

เครือขาย ใหพิจารณาจากระยะเวลาทีไ่ฟฟาดับและประสิทธิภาพของเครื่องสํารองกระแสไฟฟา 

 6.2.3 กรณีไฟไหม ใหตัดระบบจายไฟและใชน้ํายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 

 6.2.4 ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีสถานการณยังไมปลอดภัยใหขนยายเครื่อง

และอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย 
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แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  6 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติ  

7.1 กรณีกระแสไฟฟาขดัของ/ไฟฟาดับ/ไฟฟากระชาก 

 1. หากคาดการณวากระแสไฟฟาดับเปนเวลานานเกินกวาที่เครื่องสํารองกระแสไฟฟา

จะทํางานได ใหปดอุปกรณเครือขายและ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

 2. เมื่อระบบไฟฟาใชการไดแลว ใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 

พรอมกับตรวจสอบการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆ  

ผูรับผิดชอบ 

1. นายจตุพร ระเวงจิตร ดูแลภาพรวมสี่ศูนยพื้นที ่  0815868614 

2. นายณัฐพล พรหมม ี ดูแลศูนยพื้นที่หันตรา  0826897776   

3. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ดูแลศูนยพื้นที่วาสุกรี  0938987579 

4. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข ดูแลศูนยพื้นที่นนทบุรี  0879016915   

5. นายณัฐวัฒน เขาแกว  ดูแลศูนยพื้นทีสุ่พรรณบุรี  0841218985 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กองกลาง (หันตรา)        035-709101 

กองบริหารทรัพยากร วาสุกร ี      035-324180 

กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี      0-2969-1369 

กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี     035-5544301 

แจงไฟฟาขัดของการไฟฟาสวนภูมิภาค 24 ชั่วโมง   1129   
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แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  7 

 7.2 กรณีเกิดอัคคีภัย 

  1. หากพบเห็นเพลิงไหมใหหาตําแหนงสัญญาณเตือนเพลิงไหมและนําอุปกรณดับเพลิงฉีดพน 

ระงับไมใหไฟไหมลุกลาม 

  2. ประเมินสถานการณหากสามารถ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ

เครือขายไดทัน ใหดําเนินการ 

  3. ขนยายอุปกรณแมขาย และนําขอมูลที่ไดสํารองไวไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ยายไปไวที่ อาคาร 24 ชั้น 8 ,ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ยายไปไวที่ 

อาคาร 7 ชั้น 2,ศูนยนนทบุรียายไปไวที่ อาคาร 5 ชั้น 3,ศูนยสุพรรณบุรียายไปไวที่ อาคาร 2 ชั้น 2  
  4. ใหเจาหนาที่ทุกคนอพยพออกจากอาคารไปตามทางบันไดหนีไฟ หามใชลิฟท 

  5. เมื่อเพลิงสงบแลวใหสํารวจ ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหองคอมพิวเตอรแมขาย 

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และระบบงานตางๆ รายงานใหผูบริหารรับทราบ 

  6. จัดหาสถานที่ดําเนินการติดตั้ง กูคืนระบบใหสามารถใชงานได จากขอมูลที่ไดสํารองไว 

  7. ตรวจสอบการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆ ใหทํางานไดตามปกติ 

ผูรับผิดชอบ 

1. นายจตุพร ระเวงจิตร ดูแลภาพรวมสี่ศูนยพื้นที ่  0815868614 

2. นายณัฐพล พรหมม ี ดูแลศูนยพื้นที่หันตรา  0826897776   

3. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ดูแลศูนยพื้นที่วาสุกรี  0938987579 

4. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข ดูแลศูนยพื้นที่นนทบุรี  0879016915   

5. นายณัฐวัฒน เขาแกว  ดูแลศูนยพื้นที่สุพรรณบุรี  0841218985 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กองกลาง (หันตรา)        035-709101 

กองบริหารทรัพยากร วาสุกร ี      035-324180 

กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี      0-2969-1369 

กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี     035-5544301 

แจงเหตุเพลิงไหม 24 ชั่วโมง      199   
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 7.3 กรณีเกิดอุทกภัย 

  1. ประเมินสถานการณ และความรุนแรงของเหตุการณ 

  2. ในกรณีที่มีโอกาสน้ําทวมถึงและมีความจําเปนตองตัดกระแสไฟฟา ใหแจงผูใชงาน 

กอนปดระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรแมขาย  

  3. ขนยายคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณเครือขาย และนําขอมูลที่ไดสํารองไวไปยังสถานที่

ที่ปลอดภัย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ยายไปไวที่ อาคาร 24 ชั้น 8 ,ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

ยายไปไวที่ อาคาร 7 ชั้น 2,ศูนยนนทบุรียายไปไวที่ อาคาร 5 ชั้น 3,ศูนยสุพรรณบุรียายไปไวที่ อาคาร 2 

ชั้น 2  

  4. จัดหาสถานที่ดําเนินการติดตั้ง กูคืนระบบใหสามารถใชงานได จากขอมูลที่ไดสํารองไว 

โดยตรวจสอบการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆ ใหทํางานไดตามปกต ิ

  5. เมื่อเหตุการณปกติ ใหประเมินความเสียหายและหาแนวทางปองกันตอไป 

ผูรับผิดชอบ 

1. นายจตุพร ระเวงจิตร ดูแลภาพรวมสี่ศูนยพื้นที ่  0815868614 

2. นายณัฐพล พรหมม ี ดูแลศูนยพื้นที่หันตรา  0826897776   

3. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ดูแลศูนยพื้นที่วาสุกรี  0938987579 

4. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข ดูแลศูนยพื้นที่นนทบุรี  0879016915   

5. นายณัฐวัฒน เขาแกว  ดูแลศูนยพื้นที่สุพรรณบุรี  0841218985 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กองกลาง (หันตรา)        035-709101 

กองบริหารทรัพยากร วาสุกร ี      035-324180 

กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี      0-2969-1369 

กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี     035-5544301 
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 7.4 กรณีโดนเจาะระบบ 

  1. ตัด Internet Connection เครื่องแมขายของระบบนั้น เพื่อหยุดการทํางานของระบบ

ที่ Firewall (หรือดึงสาย Lan ออก) แลวรายงานผูบังคับบัญชา 

  2. ตรวจสอบ log ที่เครื่องแมขาย และที่อุปกรณจัดเก็บ log 

  3. ตรวจสอบความเสียหายของระบบและเครื่องแมขาย 

   - หากระบบขอมูลเสียหายเปนบางสวน ใหกูคืนจากขอมูลที่สํารองไว 

   - หากระบบไมสามารถใชงานได ใหติดตั้งระบบใหมทั้งหมดจากขอมูลที่สํารองไว 

  4. ทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณตางๆที่กูคืน 

ผูรับผิดชอบ 

1. นายจตุพร ระเวงจิตร ดูแลภาพรวมสี่ศูนยพื้นที ่  0815868614 

2. นายณัฐพล พรหมม ี ดูแลศูนยพื้นที่หันตรา  0826897776   

3. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ดูแลศูนยพืน้ที่วาสุกร ี  0938987579 

4. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข ดูแลศูนยพื้นที่นนทบุรี  0879016915   

5. นายณัฐวัฒน เขาแกว  ดูแลศูนยพื้นที่สุพรรณบุรี  0841218985 
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แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  10 

 7.5 กรณีการเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว 

  1. ตรวจสอบหาจุดและสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 

  2. หากสายไฟเบอรออฟติกขาด ใหติดตอเจาหนาที่บริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ

แกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

  3. กรณีที่บริษัทที่ดูแลรับผิดชอบไมสามารถดําเนินการแกไขไดโดยเร็ว ใหใชระบบเครือขาย

สํารอง 

  4. ทดสอบการทํางานของระบบเครือขายสํารอง 

ผูรับผิดชอบ 

1. นายจตุพร ระเวงจิตร ดูแลภาพรวมสี่ศูนยพื้นที ่  0815868614 

2. นายณัฐพล พรหมม ี ดูแลศูนยพื้นที่หันตรา  0826897776   

3. นายจิรวัฒน พงษวิเชียร ดูแลศูนยพื้นที่วาสุกรี  0938987579 

4. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข ดูแลศูนยพื้นที่นนทบุรี  0879016915   

5. นายณัฐวัฒน เขาแกว  ดูแลศูนยพื้นที่สุพรรณบุรี  0841218985 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ฝายบริหารเครือขาย สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 

 02-232-4000,02-354-5678 #4001-4005, noc@uni.net.th 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เบอรโทรศัพท 1332,02-104-1100 

,cat1322@cattelecom.com,นนทบุรีGDW50603,หันตราGDW050783,วาสุกรGีDW050782,

สุพรรณบุรีGDW050781  
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แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  11 

8. การกูคืนระบบเครื่องแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ (System Recovery) 

 ระบบเครื่องแมขายและอุปกรณกระจายสัญญาณ โดยปกติจะตองอยูในสภาพความพรอม

รองรับการใหบริการเครื่องลูกขายตาง ๆ ได ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากไมสามารถใหบริการได 

จําเปนตองกูระบบคืนใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ดังนี้ 

1. จัดหาอุปกรณชิ้นสวนใหมเพ่ือทดแทน  

2. เปลี่ยนอุปกรณชิ้นสวนที่เสียหาย  

3. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณที่เสียหายใหเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง  

4. นํา Backup Tape/CD-ROM/Hard disk ที่ไดสํารองขอมูลไวนํากลับมา restore  

5. ทําการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

และระบบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

9. การติดตามและรายงานผล 

 กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานหรือผลการตรวจสอบให

ผูบังคับบัญชาทราบ และใหรายงานการเกิดปญหาและผลการแกไขใหทราบในทันทีที่สามารถดําเนินการ

ไดในทุกกรณีตามที่ระบุไว 



12 

 

แผนเตรียมความพรอมกรณีฉกุเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  12 

10. ผูรับผดิชอบ 

 1. รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาตลอดจน ติดตาม กํากับ 

ดูแล ควบคุมตรวจสอบ ไดแก  

1.1 นายอาคม สงเคราะห  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.2 นายสุทิน เกษตรรัตนชัย  รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3   นายอภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย  หัวหนางานวิศวกรรม 

1.4   นายแสงทอง บุญยิ่ง หัวหนางานบริการสารสนเทศ 

1.5 นายจตุพร ระเวงจิตร หัวหนางานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและระบบ 

    เครือขาย 

 2. ผูรับผิดชอบตามแผนปองกันจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับ

ระบบสารสนเทศ 

 2.1 นายจตุพร ระเวงจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.2 นายนัฐพล พรหมม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.3 นายณัฐวัฒน เขาแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.4 นายจิรวัฒน พงษวิเชียร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.5  นายฐิตินันท ภูพันธ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.6  นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.7  นายศรัณยพงษ  ศรีพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.8 นายธนากร แสงเปยม นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.9 นายบุรินท สุภีวี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.10  นายสุวิชัย แชมชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  2.11 นายชรัช แสวงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.12  น.ส.มุทิตา มาทมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.13  นายดํารงศักดิ ์ พุมจําปา นักวิชาการคอมพิวเตอร  
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