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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีดจิ ิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(Risk Management)

1. บทนา
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้า และสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อความสะดวกในการใช้ ง านและความสะดวกในการสร้ า งข้ อ มู ล
สารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการองค์กร
และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจาเป็น
จะต้องมีการจัดการฐานข้อมู ล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน และให้บริการ
นักศึกษาตลอดจนบุคลากรได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จาก
อัคคีภัย จากอุกกภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จึง
มีความจาเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
2. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อ ง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
4. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศ
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญ ต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา
และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบและประเมิ นความเสี่ยง
ด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ขัดข้อง การถูกโจมตีจากไวรัสหรือ โปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะ
ทาลายระบบจาก Cracker ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น
2. ความเสี่ ย งด้ า นผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การ การจั ด
ความสาคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือ การให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ หรือใช้ขอ้ มูลต่างๆ เกินกว่าอานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลสารสนเทศได้
3. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติหรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟไหม้
น้าท่วม อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการด้านสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีประสิทธิภาพ มีความ
มัน่ คงปลอดภัย และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงจาเป็นจะต้องจัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค
4.1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ทาการจากัดการเชื่อมต่อเข้าระ บบ
เครือข่าย
 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด
 ดาเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ตดิ ไวรัสและดาเนินการแก้ไข
 กรณีที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ได้ตามปกติ ให้แจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทราบ หรือกรณีมีเหตุอันทา
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดาเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจทิ ัลจะต้องประกาศให้ทุกคณะฯ/สานักฯ / หน่วยงาน ทราบ

ผูด้ ูแลระบบเครือข่าย

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว

START

จากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่าย เช่น ถอดสายแลนออก

วิเคราะห์หาสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ป้องกันระบบเครื่อข่ายเพื่อ
หยุดยั้งการระบาดของไวรัส

ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่
ติดไวรัสและดาเนินการแก้ไข

STOP
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ผูด้ ูแลระบบเครือข่าย

4.1.2 กรณีการป้องกันผูบ้ ุกรุกล้มเหลว
 กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจาก log และ
ตรวจสอบการตัง้ ค่าของ Firewall
 ผูด้ ูแลระบบแจ้งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจทิ ัลให้ทราบโดยด่วน
 ดาเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทาให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้
กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว

START

ตรวจสอบ log และการตั้งค่า
Firewall เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเข้ามาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯทราบ

ดาเนินการหยุดยั้ง การบุก
รุกปิดช่องโหว่ตา่ ง ๆ ที่ถกู
บุกรุกเข้ามา

STOP

4.1.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
 รีบดาเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทาให้เกิดปัญหา
 หากสายเคเบิล้ ขาด ให้รบี แจ้งผูบ้ ริหารพร้อมติดต่อบริษัทฯ ภายนอก เพื่อดาเนินการซ่อมแซมสายเคเบิล้ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
 หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางอาคาร ให้ดาเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังอาคารและ switch ที่ตดิ ตั้งอยู่ ณ อาคารนั้น ๆ
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
START

วิเคราะห์จุดทีท่ าให้
เกิดปัญหา

สายเคเบิ้ลขาด

ใช่

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯ
ติดต่อบริษทั ที่ดแู ลระบบ
สายเคเบิ้ล

ไม่ขาด
เชื่อมโยงไม่ได้
บางอาคาร

ใช่

ผูด้ ูแลระบบเครือข่าย

ไม่ใช่
ตรวจสอบการเชือ่ มโยง ณ Core Switch
ของห้อง Data Center
และดาเนินการแก้ไข

ตรวจสอบ
IP Address

ไม่ได้รับ
IP Address

ใช่

ตรวจสอบสายที่เชื่อมโยงไปยังอาคาร
และ Core Switch ณ อาคารนั้น
เพื่อหาจุดที่เกิดปัญหา และ
แก้นไขการ
ดาเนิ

ใช่

ตรวจหาเครือ่ งที่ปล่อย IP Address
ผิดปกติ และแก้ปัญหา

ไม่ใช่
IP Address
ผิดปกติ
ไม่ใช่
ตรวจสอบการทางานของซอฟต์แวร์
บนเครือ่ ง และดาเนินการแก้ไข

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯทราบถึงปัญหา และการดาเนินการแก้ไข
และหาแนวทางป้องกัน การเกิดปัญหาครั้งต่อไป

STOP
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4.1.4 กรณีอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 รีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ และนาข้อมูลที่ได้สารองไว้ มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว
 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว

ผูด้ ูแลระบบ

START

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

นาอุปกรณ์สารอง
มาเปลี่ยนใหม่

นาข้อมูลที่สารองไว้
มากู้คืน

ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

ผูต้ รวจสอบรายการ
ทรัพย์สิน

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

ดาเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชารุดเสียหาย

STOP
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4.1.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 ระบบสารสนเทศมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสารองพร้อม UPS ซึ่งสามารถสารองกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 48 ชั่วโมง และ UPS สามารถสารองกระไฟฟ้า
ได้ 4 ชั่วโมง
 ระบบปั่นไฟฟ้าสารอง สามารถขยายขีดความสามารถการสารองกระแสไฟฟ้าได้โดยการเพิ่มหน่วยบรรจุน้ามันดีเซลเพิ่มเติม
 หากเครื่องสารองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ หรือจัดหาเครื่องสารองไฟฟ้าทดแทน
 ระบบสารองไฟฟ้ามีการทดสอบการใช้งานของระบบทุก ๆ วันจันทร์ เวลา 8.00 น.
 ระบบสารองไฟฟ้ามีการบารุงรักษาและตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ ทุก ๆ 3 เดือน

ผู้สารวจ
ตรวจสอบ
รายการทรัพย์สนิ

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

START

A

UPS มี
ปัญหา

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯ

น้ามันใกล้หมด
และไฟฟ้ายังไม่
ปกติ

ปิดระบบสารสนเทศ
เพื่อป้องกันความเสียหาย

A

STOP

จัดส่งซ่อม UPS ที่ชารุด
หรือจัดหาเพือ่ ทดแทน
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4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ
4.2.1 กรณีไฟไหม้
 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผปู้ ฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผทู้ ี่สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่ องดับเพลิง
ที่ตดิ ตั้งอยู่ทาการดับไฟ
 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผูด้ ูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารองออกภายนอกตัวอาคาร ติดต่อประสานงานโทรแจ้งงานอาคารและ
สถานที่และยานพาหนะทันที ที่ โทร. 032-708631 หรือหัวหน้างานอาคาร โทร. 081-763-6966 และสถานีดับเพลิงเทศบาลเพชรบุรี โทร. 032-425374
 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆชารุดเสียหาย ให้รีบดาเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินต่อไปได้ และออกแบบติดตัง้ ระบบตรวจจับไฟ และ/หรือ ระบบดับไฟอัตโนมัติ
 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผูป้ ฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
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แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่)

เคลื่อนย้ายออก
ภายนอกตัวอาคาร

START

ใช้เครื่องดับเพลิง
ในการดับไฟ

ผูป้ ระสานงาน
หน่วยงานอื่น

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

ผูป้ ฏิบัติงาน

กรณีแผ่นดินไหว

ดับไฟได้

สารวจความเสียหาย
ของอุปกรณ์

A

A

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สารองออกนอกตัวอาคาร

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯ

STOP

โทรแจ้งงานอาคารสถานที่
และแจ้งสถานีดับเพลิง
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ผูส้ ารวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่)
กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว

START

สารวจความชารุดเสียหาย
ของอุปกรณ์

ชารุดเสียหาย

ไม่เสียหาย

A

เสียหาย

จัดหาอุปกรณ์เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ชั่วคราว

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯ

A

STOP

ดาเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์
ที่ชารุดเสียหาย
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4.2.2 กรณีแผ่นดินไหว/อาคารถล่ม
 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
 ผูด้ ูแลระบบนาข้อมูลสารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทาได้
 เมือ่ เหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชารุด เสียหาย และดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถดาเนินการต่อไปได้

ผูส้ ารวจ
ตรวจสอบ
รายการ
ทรัพย์สิน

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

ผูป้ ฏิบัติงาน

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว
กรณีแผ่นดินไหว

START

เคลื่อนย้ายออกภายนอก
ตัวอาคาร

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สารอง ออกภายนอกอาคาร
(หากสามารถทาได้)

เมื่อเหตุการณ์สงบ สารวจความเสียหายของ
อุปกรณ์ และดาเนินการจัดซ่อมและจัดหา
อุปกรณ์ทดแทน

ตรวจสอบความเสียหาย
ความพร้อมใช้งาน

ชารุด
เสียหาย

พร้อมใช้งาน เปิดระบบสารสนเทศเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้

ไม่พร้อมใช้งาน
นาข้อมูลสารองมากู้คืนหรือจัดหา
อุปกรณ์มาทดแทน
ในส่วนที่เกิดความเสียหาย

STOP
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4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
4.3.1 กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง
 กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถดาเนินการได้
ตามปกติ แจ้งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจทิ ัลทราบ
 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผูต้ รวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบความชารุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว
หากพบความชารุดเสียหาย ให้แจ้งผูบ้ ริหารทราบพร้อมดาเนินการติดต่อบริษัทภายนอกดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขหากจาเป็น

ผูส้ ารวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
กรณีสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

START

Remote เข้ามายังเครือข่าย
เพื่อตรวจสอบการทางาน
ของระบบ

ตรวจสอบคสามชารุดเสียหายของ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
หลังจากเหตุการณ์

ระบบไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

พบความชารุด
เสียหาย

ดาเนินการติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบ
บารุงดูแล

แจ้งผู้อานวยการศูนย์ฯทราบ

STOP
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4.4 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล
4.4.1 กรณีโจรกรรม
 ผูป้ ฏิบัติงานแจ้งผูบ้ ังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน
 สารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ ที่สูญหาย
 ผูด้ ูแลระบบรีบดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิม และนาข้อมูลที่ได้สารองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่าง
ๆ ได้โดยเร็ว

START

ผูส้ ารวจ
ตรวจสอบ
รายการ
ทรัพย์สิน

ผูด้ ูแลห้องแม่ข่าย/
ผูด้ ูแลระบบ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม
กรณีโจรกรรม

แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

นาอุปกรณ์สารอง
มาเปลี่ยนใหม่

นาข้อมูลที่สารองไว้มากู้คืน

STOP

ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

สารวจตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สินที่สูญหาย
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4.4.2 กรณีผปู้ ฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
 แจ้งผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
 ปฏิบัติตามคู่มอื การปฏิบัติงาน (Workflow) หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านแทนได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
กรณีผู้ฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

ผูป้ ฏิบัติงาน

START

แจ้งผู้บังคับบัญชา

มีคู่มือปฏิบัติงาน

ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลอื่นเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้

ปฏิบัติตามคู่มือเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้

STOP
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5. การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ดังนี้
1. ผู้บริหาร รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา จัดหาและสนับสนุน
งบประมาณสาหรับค่าใช้จ่าย ตลอดจน ติดตาม กากับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ได้แก่
1.1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2. รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.3. ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูร้ ับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบเครือข่าย ห้องแม่ขา่ ยและศูนย์ข้อมูล ได้แก่
2.1. นายเชฐ ศรีแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 081-434-9088
2.2. นายไพรัช บุญรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 094-651-6649
2.3. นายสุนทร ชูเส้นผม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 086-173-1002
2.4. นายบรรเจิด ทองบวบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 084-569-3494
3. ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล รับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล ได้แก่
3.1. นายเชฐ ศรีแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 081-434-9088
3.2. นางสาวปิยนันท์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 087-360-8881
3.3. นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 081-196-3303
3.4. นายนิสันติ ศีลประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 085-840-5653
4. ผูร้ ับการบริการเทคนิคและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
4.1. นายไพรัช บุญรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 094-651-6649
4.2. นายสุนทร ชูเส้นผม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ตดิ ต่อ 086-173-1002
5. ผูร้ ับผิดชอบการสารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ ได้แก่
5.1. นางสาวกรกนกรัตน์ พัชรภาสกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 095-614-4663
แผนรองรั บ สถานการณ์ฉุ ก เฉิ นฉบับ นี้ ได้ ผ่า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพั ฒนามหาวิท ยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เ จ้าหน้าที่ใ ช้เ ป็นแนวทางในการ
ดาเนินการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มิถุนายน 2562
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