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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)

1. บทนา
ปัจจุบัน หน่วยงานราชการมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้
งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์การ การบริหาร
จัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะมีจานวนเพิ่มมากขึน ดังนัน
องค์การจาเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ล าปาง น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงาน และให้ บริการประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน ใน
ขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จาก
บุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทังภายในและภายนอกต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ดังนันเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึนกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ น แนวทางในการดูแ ลรั กษาระบบความมั่น คงปลอดภัย ของฐานข้ อมู ล และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
2. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อ ให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถด าเนิน การได้ อย่ างต่อเนื่อ ง และมีประสิ ทธิ ภ าพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
4. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เนื่องจากภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง มีความหลากหลาย เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นต้องมีการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึน รวมไปถึงแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี
1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทาลายระบบจาก
Cracker เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากการดาเนินการ การจัดความสาคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่า งๆ ของหน่ ว ยงานเกิน กว่า อ านาจหน้ าที่ ของตนเองที่ มีอ ยู่ และอาจท าให้ เ กิด ความเสี ยหายต่ อ ข้อ มู ล
สารสนเทศได้
3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง นาท่วม ไฟไหม้
แผ่นดินไหว อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการด้านสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์ แ ละตรวจสอบความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ล าปาง ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว พบว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง มีป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความมั่ น คงปลอดภัย และสามารถนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาสนับ สนุน การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจาเป็นจะต้องจัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
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4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค
4.1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นใน
ระบบเครือข่ายให้ทาการจากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด
 ดาเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยังการระบาดของไวรัส
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดาเนินการแก้ไข
 กรณี ที่ท าให้ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ไม่ส ามารถดาเนิ นการใช้ได้ ตามปกติ ให้ แ จ้งเหตุ ให้
เจ้ าหน้ าที่ศู น ย์ ส ารสนเทศทราบ หรื อกรณี มีเหตุ อันทาให้ ศูน ย์ส ารสนเทศไม่ส ามารถดาเนินการ
ให้บริการด้านเครือข่ายได้ ศูนย์สารสนเทศจะต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ
4.1.2 กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
 กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของ
ความเสียหายที่เกิดขึน โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการตังค่าของ Firewall
 ผู้ดูแลระบบแจ้งผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศให้ทราบโดยด่วน
 ดาเนินการหยุดยังการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทาให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้
4.1.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
 รีบดาเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทาให้เกิดปัญหา
 หากสายเคเบิลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ดูแลบารุงรักษาระบบเครือข่าย
(สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ Uninet) เบอร์โทร 02-3545648
ต่อ 4004 หรือ 08-56614927 คุณกุ้งดูแลเครือข่ายโซนภาคเหนือ E-mail : noc@uni.net.th หรือ
ทาง Application Line กลุ่ม Uninet ภาคเหนือตอนบน เพื่อดาเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมสาย
เคเบิลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
 หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ดาเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไป
ยังอาคารและ core switch ที่ติดตังอยู่ ณ อาคารนันๆ
4.1.4 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 รีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และนาข้อมูลที่ได้สารองไว้ มากู้
คืนข้อมูลโดยเร็ว
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 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4.1.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมี UPS ซึ่งสามารถสารองกระแสไฟฟ้าได้ 3 ชั่วโมง
 หากใกล้ ค รบ 3 ชั่ ว โมงแล้ ว ระบบไฟฟ้ า ยั ง ไม่ ป กติ ให้ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นไปยั ง รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักวิทยบริการมทร.ล้านนา
 ผู้ดูแลดาเนินการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหาย
 หากเครื่องสารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน
หรือจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าทดแทน
4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ
4.2.1 กรณีไฟไหม้
 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
ให้ผู้ที่สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตังอยู่ทาการดับไฟ
 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารอง
ออกภายนอกตั ว อาคาร ผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงานโทรแจ้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารอาคารและสถานที่ แ ละ
ยานพาหนะทันที ที่เบอร์ 116 และ117 และโทรแจ้งขอรถดดับเพลิงจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
อบต.พิชัย ที่เบอร์ 054-315742 หรือสายด่วน 191
 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆชารุดเสียหาย ให้รีบ
ดาเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินต่อไปได้ และออกแบบ
ติดตังระบบตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัติ
 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง
4.2.2 กรณีนาท่วม
 ผู้ดูแลระบบปิดระบบและทาการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่ยังสามารถใช้งานได้ไปติดตัง
ณ ชัน 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลสารองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ในส่วนที่เกิดความเสียหาย
 ผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน สารวจความชารุด เสียหาย จัด ส่งซ่อมหรือจัดหาเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้
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4.2.3 กรณีแผ่นดินไหว
 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
 ผู้ดูแลระบบนาข้อมูลสารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทาได้
 เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชารุด เสียหาย และดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบ
สามารถดาเนินการต่อไปได้
4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
4.3.1 กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง
 กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการ
ทางานของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ แจ้งรองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ทราบ
 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบ
ความชารุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบความชารุดเสียหาย ให้ดาเนินการติดต่อบริษัท
ที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษา
4.4 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล
4.4.1 กรณีโจรกรรม
 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน
 สารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
 ผู้ดูแลระบบรีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตังทดแทนอุปกรณ์เดิม และนาข้อมูลที่ได้
สารองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่างๆได้โดยเร็ว
4.4.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
 ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการหากมีการจัดทาไว้ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้
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5. การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังนี
1. รั บ ผิ ด ชอบในการกาหนดนโยบาย ให้ ข้ อเสนอแนะ คาปรึ กษาตลอดจน ติ ดตาม กากับ ดูแ ล
ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่
1.1 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
พืนทีล่ าปาง
1.2 ผู้อานวยการกองการศึกษา ที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับกองในพืนที่ลาปาง
1.3 รองผู้อานวยการกองการศึกษา ทีด่ ูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย ได้แก่
2.1. นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.2. นายวัชรินทร์ สิทธิตัน นักวิชาการศึกษา
3. รับผิดชอบการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 นายสุรินทร์ ศรีจันทร์ ช่างเทคนิค
4. รับผิดชอบการสารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้แก่
4.1 นายกุลเชษฐ บุญมาดวง ช่างเทคนิค
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่)
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

