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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึน้ กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency plan)
1. บทนา
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้ งาน
และความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหาร
จัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะมีจานวนเพิ่มมากขึน ดังนัน
องค์การจาเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน ใน
ขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จาก
บุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทังภายในและภายนอกต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ดังนันเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึนกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการดู แลรัก ษาระบบความมั่น คงปลอดภั ย ของฐานข้ อ มูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
2. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสามารถดาเนิ นการได้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง และมีประสิท ธิ ภ าพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เนื่องจากภารกิจของส านัก คอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีค วามหลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึน รวมไปถึงแนวทางใน
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเพื่อให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศ พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็น
อันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี
1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
อาจถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมประสงค์ ร้าย การถูกก่อกวนจาก Hacker การถูกเจาะทาลายระบบ
จาก Cracker เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากการดาเนินการ การจัดความสาคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่างๆ เกินกว่าอานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้
3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง นาท่วม ไฟไหม้
อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการด้านสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามี
ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นจะต้องจัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป
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4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค
4.1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
1 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบ
เครือข่ายให้ทาการจากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
2 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด
3 ดาเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยังการระบาดของไวรัส
4 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดาเนินการแก้ไข
5 กรณีที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ได้ตามปกติ ให้แจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
หรือกรณีมีเหตุอันทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ สานักคอมพิวเตอร์จะต้องประกาศให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
ผู้ดาเนินการ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

START

จากัดการเชื่อมต่อเข้า
ระบบเครือข่าย เช่น
ถอดสายแลนออก

วิเคราะห์หาสาเหตุ
และ ผลกระทบที่
เกิดขึน

กรณีเร่งด่วน

ป้องกันระบบเครือข่าย
เพื่อหยุดยังการระบาด
ของไวรัส

ตรวจสอบและติดตาม
เครื่องที่ติดไวรัส
และดาเนินการแก้ไข

Restore backup
Ghost / Install

รายงาน
ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

STOP
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4.1.2 กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
1 กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่
เกิดขึน โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการตังค่าของ Firewall
2 ผู้ดูแลระบบแจ้งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ทราบโดยด่วน
3 ดาเนินการหยุดยังการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทาให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
ผู้ดาเนินการ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

START

ตรวจสอบ log และการตัง
ค่า Firewall เพื่อ วิเคราะห์
หาสาเหตุการเข้ามาและ
ผลกระทบที่เกิดขึน

แจ้ง
ผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์

กรณีเร่งด่วน

ดาเนินการ
หยุดยังการบุกรุก

STOP

Restore backup
Ghost / Install
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4.1.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
1 ดาเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทาให้เกิดปัญหา
2 หากสายเคเบิลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแลบารุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
สายเคเบิลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
3 หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ดาเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ
switch ที่ติดตังอยู่ ณ อาคารนัน
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
ผู้ดาเนินการ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
วิเคราะห์หาจุดที่
ทาให้เกิดปัญหา

START

สายเคเบิล
ขาด

ติดต่อผูด้ ูแลระบบสาย
Fiber Optic
กรณีสายขาด
(Uninet/SBN)

กรณีสายไม่ขาด

เชื่อมบาง
อาคารไม่ได้

ตรวจสอบ
IP Address

ตรวจสอบการเชื่อมโยง ณ
core switch ของห้องแม่
ข่ายและดาเนินการแก้ไข

ไม่ได้รับ
IP

ตรวจสอบสายที่เชือ่ มโยงไป
ยังอาคาร และ core switch
ณ อาคารนัน เพื่อหาจุดที่เกิด
ปัญหาและดาเนินการแก้ไข

IP
ผิดปกติ

ตรวจหาเครื่องที่ปล่อย
IP Address ผิดปกติ
และแก้ปัญหา

ตรวจสอบการทางานของ
ซอฟต์แวร์บนเครือ่ งและ
ดาเนินการแก้ไข

รายงาน ผอ.สานักคอมพิวเตอร์
ทราบปัญหาและการดาเนินการ
เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิด
เหตุครังต่อไป

STOP
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4.1.4 กรณีอปุ กรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
1 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2 รีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และนาข้อมูลที่ได้สารองไว้ มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว
3 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
ผู้ดาเนินการ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
START

แจ้งให้ผู้ปฏิบัตงิ าน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

นาอุปกรณ์สารอง
มาเปลี่ยนใหม่

นาข้อมูลที่สารอง
ไว้มากู้คืน

ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

รายงาน
ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

ดาเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชารุดเสียหาย

STOP
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4.1.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต้องมี UPS ซึ่งสามารถสารองกระแสไฟฟ้าได้ 15 นาที
2 หากใกล้ครบ 15 นาทีแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้มีการแจ้งผู้อานวยการสานัก
คอมพิวเตอร์
3 ผู้ดูแลดาเนินการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหาย
4 หากเครื่องสารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน
หรือจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าทดแทน
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน

START
กรณี UPS ใช้ไม่ปกติ
ตรวจสอบการทางานของ
ระบบสารองไฟ ต้องสารอง
ไฟได้ไม่น้อยกว่า นาที 30

UPS สารองไฟ
ได้น้อยกว่า 10
นาที

รายงาน
ผอสานักคอมพิวเตอร์ .

กรณี UPS ใช้งานปกติ
ดาเนินการจัดส่งซ่อม
UPS ที่ชารุดเสียหาย
หรือจัดหาเพื่อทดแทน
ครบ 30 นาที
ไฟฟ้ายังขัดข้อง

รายงาน
ผอ. สานักคอมพิวเตอร์

ปิดระบบสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย
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4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ
4.2.1 กรณีไฟไหม้
1 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผู้ที่สามารถการ
ใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตังอยู่ทาการดับไฟ
2 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารองออกภายนอก
อาคาร ผู้ติดต่อประสานงานโทรแจ้ง
งานรักษาความปลอดภัย
ที่เบอร์ 1617
งานอาคารและสถานที่
ที่เบอร์ 1611 และ 1661
งานยานพาหนะ
ที่เบอร์ 1613 และ 1624
โทรแจ้งสถานีดับเพลิง
ที่เบอร์ 0-4424-2222 (เมืองนครราชสีมา)
0-4492-2585 (บ้านเกาะ)
3 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆชารุดเสียหาย ให้รีบดาเนินการจัดซ่อม
หรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินต่อไปได้ และออกแบบติดตังระบบตรวจจับไฟ และดับ
ไฟอัตโนมัติ
4 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กบั ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่)
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน
START

ประสานงานขอเข้าอาคาร

สารวจ
ครุภัณฑ์

ไม่เสียหาย

เสียหาย

จัดหาทดแทนเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้
ชั่วคราว

รายงาน ผอ.สานักคอมพิวเตอร์
ต

A

ดาเนินการจัดซ่อม/ซือครุภัณฑ์
ที่ชารุดเสียหาย
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่)
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน

START

โทร. แจ้งงานอาคารสถานที่
แจ้งสถานีดับเพลิง
แจ้งงานรักษาความปลอดภัย

เคลื่อนย้ายออกภายนอก
ตัวอาคาร

ดับไม่ได้

ใช้เครื่องดับเพลิง
ต บไฟ
ในการดั

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ออกภายนอกอาคาร

การดับ
ไฟ

ดับได้
ต

สารวจความเสียหาย

ต

ต

แจ้ง ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

STOP
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4.2.2 กรณีน้าท่วม
1 ผู้ดูแลระบบปิดระบบและทาการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ไปติดตัง ณ ชัน 3 อาคาร 9
2 ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลสารองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ในส่วนที่เกิดความเสียหาย
3 ผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน สารวจความชารุดเสียหาย จัดส่งซ่อมหรือจัดหาเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีน้าท่วม
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน

START

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่
สามารถใช้งานได้ไปยัง
อาคาร 9 ชัน 3

ปิดระบบสารสนเทศ
เครื่องแม่ขาย
และอุปกรณ์

นาข้อมูลสารองมากู้คืน
หรือจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
ในส่วนที่เกิดความเสียหาย

ตรวจสอบความเสียหาย
ความพร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน
ชารุดเสียหาย

พร้อมใช้งาน
ต

แจ้ง ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

เปิดระบบสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถ
ต ดาเนินการได้

ต

แจ้ง ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

ดาเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์ที่
ชารุดเสียหาย

STOP

ต
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4.2.3 กรณีแผ่นดินไหว
1 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
2 ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลสารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทาได้
3 เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชารุด เสียหาย และดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถดาเนินการ
ต่อไปได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน
START

ทุกคนออก
ภายนอกตัวอาคาร

หลังเหตุการณ์ยุติ
เคลื่อนย้ายอุปตกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลสารอง ออกภายนอกอาคาร
(หากสามารถทาได้)

ตรวจสอบความเสียหาย
ความพร้อมใช้งาน

ใช้งานได้

พร้อมใช้
ชารุดเสียหาย

เปิดระบบสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้

ไม่พร้อมใช้
นาข้อมูลสารองมากู
ต ้คืนหรือจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทน
ในส่วนที่เกิดความเสียหาย

ต

ไม่เกิดความเสียหาย

แจ้ง ผอ.สานักคอมพิวเตอร์

STO
ต
P
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4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
4.3.1 กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย
กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง ทาให้ไม่
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบต้อง Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบ หาก
พบว่าระบบไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ แจ้งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ทราบ
หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบความชารุด
เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบความชารุดเสียหาย ให้ดาเนินการติดต่อบริษัทที่
รับผิดชอบดูแลบารุงรักษา
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน

START

Remote เข้ามายังเครือข่าย
เพื่อตรวจสอบการทางาน
ของระบบ

ระบบใช้งานได้
ตามปกติ

รายงาน ผอ.สานัก
คอมพิวเตอร์

ระบบไม่
ต
สามารถใช้งาน

ได้

ตรวจสอบความชารุดเสียหายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
หลังจากเหตุการณ์

พบความ
ชารุด
เสียหาย

ดาเนินการซ่อมบารุง
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4.4 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล
4.4.1 กรณีโจรกรรม
1 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน
2 สารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สญ
ู หาย
3 ผู้ดูแลระบบรีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตังทดแทนอุปกรณ์เดิม และนาข้อมูลที่ได้สารองไว้กู้คืน ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่างๆได้โดยเร็ว
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน
START

นาอุปกรณ์สารอง
มาทดแทน

รายงาน ผอ.สานัก
คอมพิวเตอร์

นาข้อมูลที่สารองไว้
มากู้คืน
ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

สารวจรายการทรัพย์สิน
ที่สูญหาย

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

ต
STO
P

แจ้งความ
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4.4.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
1 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
2 ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัตงิ านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ผู้ดาเนินการ ทุกกลุ่มงาน

START

คู่มือการปฏิบัติงาน

แจ้งผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติตามคู่มือเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้

ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลอื่นเพื่อตให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้

ต
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5. การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังนี
1 รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษาตลอดจน ติดตาม กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ได้แก่
1.1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
1.2. ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
2. งานบริหารทั่วไป
2.1 ดร.สิรลิ ักษณ์ โปร่งสันเทียะ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
2.1 ผู้ดูแลงานบริหารสานักงาน รับผิดชอบงานการทารายงานผลการทางาน การประกันคุณภาพ
และตรวจสอบรายการสินทรัพย์ ได้แก่
1 ผศ.ศันสนีย์ เลียงพานิชย์
หัวหน้าสานักงานสานักผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
2 นางธัญทิพย์ พรหมมณี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3 นายปริญญา กาจสันเทียะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 กลุ่มงานฝึกอบรมและบริการ
3.1 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
3.2 ผู้ดูแลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ได้แก่
1 นางสาวสมพิศ คาทองพะเนาว์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก
2 นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์
นักวิชาการช่างศิลป์
3.3 ผู้ดูแลงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ ได้แก่
1 นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก
หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
2 นางสาวรุง่ นภา สวัสดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นายจตุรงค์ กอแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.4 ผู้ดูแลงานห้องปฏิบัติการและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบห้องปฏิบัติการและซ่อม
บารุงคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1 นายศราวุฒิ ผาละศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 นายวัชรพล พิลาสมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นายจักรรวี แสงจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
4.1 นายอเนก มหาสมุทร
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
4.2 ผู้ดูแลงานระบบเครือข่าย รับผิดชอบงานระบบเครือข่าย ได้แก่
1. นายอนุพงศ์ โพธิ
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
2. นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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4.3 ผู้ดูแลงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การสารองข้อมูล ได้แก่
1 นางสาวพิชามญชุ์ สินลาลับ
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2 นายฉัตรดนัย พยักฆพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นายนัฏศักร แป้นเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นายพลธร สุขกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.4 ผู้ดูแลงานพัฒนาเว็บไซต์ รับผิดชอบการบารุงรักษาและพัฒนาเว็บไซต์ ได้แก่
1 นายสุภพ โก่งกระโทก
หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซต์
2 นางสาวนันทนี ศรีแสงจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- 17 -

