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แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลสารสนเทศซึ่งจัดเก็บไว้ที่ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารส าคัญของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการวางแผนด้านบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ  ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัจจัยจาก
ภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบ และท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความเสียหายได้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดท าแผนป้องกันปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT 
Contingency Plan) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมใช้งาน 
๒.๓. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไข

สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
๒.๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและลดความเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๓. เหตุภัยพิบัติ 
ภัยพิบัติเป็นภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของภัยไดด้ังนี้ 
๓.๑. ภัยธรรมชาติที่กระท าต่ออาคารสถานที่ตั้งของห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย 

การป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม  เป็นต้น 
๓.๒. การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
๓.๓. ระบบสื่อสารของห้องศูนย์กลางข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกขัดข้อง 
๓.๔. กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ 
๓.๕. การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความ

เสียหายหรือท าลายข้อมูล 
๓.๖. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
๓.๗. ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
๓.๘. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
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๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขความเสียหายจากภัยพิบัติ 
๔.๑. ภัยธรรมชาติ 

ภัยธรรมชาติที่กระท าต่ออาคารสถานที่ตั้งของห้องศูนย์กลางข้อมูล ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย และการป้องกัน
ความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

๔.๑.๑. การป้องกันอัคคีภัย 
(๑) ก าหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดท าป้ายเตือนให้มองเห็นชัดเจน 
(๒) จัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟขั้นต้นให้แก่บุคลากร 

ทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(๓) จัดท าระบบดับเพลิงอัตโนมัติส าหรับห้องศูนย์กลางข้อมูล 

๔.๑.๒. การป้องกันอุทกภัย ความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม 
(๑) เปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมความชื้น และติดตั้งระบบอัตโนมัติตรวจสอบการ

ท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(๒) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน้ าฝนที่ค้างสะสม 

๔.๒. การโจรกรรมอุปกรณ์ส่วนของการจัดเก็บและให้บริการข้อมูล 
๔.๒.๑. ควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์กลางข้อมูล โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง เข้าไปใน

ห้อง หากจ าเป็นให้มีเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบน าเข้าไป 
๔.๒.๒. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น ระบบยืนยัน

ตัวตนด้วยลายนิ้วมือ (Finger Scan)  
๔.๒.๓. มีเวรเฝ้าระวังและตรวจสอบการท างานของระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
๔.๒.๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิด และส่งสัญญาณภาพมาไว้ที่จอภาพส่วนกลาง 

๔.๓. ระบบส่ือสารที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกขัดข้อง 
๔.๓.๑. ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
๔.๓.๒. ต้องจัดให้มีเครือข่ายส ารอง ก าหนดให้ใช้งานได้ในกรณีทีร่ะบบสื่อสารเส้นทางหลักไม่สามารถ 

ใช้งานได้ 
๔.๔. กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ 

๔.๔.๑. มีระบบส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งต้อง
มีระยะเวลาในการส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาท ี

๔.๔.๒. เปิดเครื่องส ารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ  ตรวจสอบการท างานของระบบทุกวัน  และ
บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

๔.๕. การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความ
เสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล 

๔.๕.๑. ติดต้ังระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย เพ่ือตรวจสอบและป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต สามารถเข้าสู่ระบบตลอดเวลา 
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๔.๕.๒. จัดเวรเฝ้าระวังระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือมีความถี่ในการเรียกใช้งาน
ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกัน 

๔.๕.๓. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ และปิดพอร์ตที่ไม่
ใช้งาน 

๔.๕.๔. ก าหนดรหัสผ่านเพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต  
๔.๕.๕. ป้องกันการปลอมแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP address)  โดยการกรองแพ็คเกทที่มาจาก

ภายนอก  
๔.๖. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

๔.๖.๑. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ และต้องใช้โปรแกรมเพ่ือตรวจหา
ไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 

๔.๖.๒. ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ 
๔.๖.๓. ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอีเมล เช่น ไม่เปิดอีเมลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือลบอีเมลทิ้งทันที

ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา 
๔.๖.๔. ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต 

๔.๗. ระบบเสียหายจากภัยสงครามหรือเหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
เนื่องจากภัยดังกล่าวเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถยับยั้งได้ สามารถป้องกันได้โดยการ

จัดท าศูนย์กลางข้อมูลส ารองนอกอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีระบบส ารองข้อมูลโดยแยกสถานที่
จัดเก็บมากกว่า ๑ ที่ หากความเสียหายกับข้อมูลก็จะสามารถน าข้อมูลที่มีในศูนย์กลางข้อมูลส ารองหรือ
ข้อมูลในระบบส ารองที่จัดเก็บไว้มาใช้แทนได้ทันที 

๔.๘. ระบบบริการหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท าลาย 
๔.๘.๑. ส ารองข้อมูลอัตโนมัติโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะส ารองข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายซึ่งท าหน้าที่ส ารองข้อมูลกลางทุกวัน โดยเครื่องจะบันทึกประวัติการท างานไว้ทุกวัน  และ
เครื่องดังกล่าวจะกระจายข้อมูลที่ส ารองไว้ไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Harddisk) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไซต์ส ารองที่คณะทันตแพทยศาสตร์และวิทยาเขตตรัง 

๔.๘.๒. ทดสอบกู้คืนข้อมูลและฐานข้อมูล ที่ได้ส ารองไว้อย่างสม่ าเสมอทุกระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔.๘.๓. บ ารุงรักษาข้อมูลและระบบส ารอง  เพ่ือลดความเสียหายของข้อมูล 

๔.๙. การบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โจมตีระบบเครือข่าย   
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย มีแนวทางดังนี้  
๔.๙.๑. มีระบบยืนยันตัวตน เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้งานระบบเครือข่าย ตาม

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
๔.๙.๒. ก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย  
๔.๙.๓. หากบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเขา้ไปในห้องศูนย์กลางข้อมูล จะต้องให้

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนยก์ลางข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบน าเข้าไป  และคอยก ากับดูแลตลอดการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับประตูเข้าออกต้องติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ  และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือ
ป้องกันการโจรกรรม  
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๔.๙.๔. ติดต้ังระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ทีไ่ม่ไดร้ับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสามารถเขา้สู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยเปิดใช้งาน
ตลอดเวลา  

๔.๙.๕. มีเจา้หน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กร 
เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือขา่ยว่ามีปริมาณมากผิดปกติหรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ 
มีความถ่ีในการเรียกใช้ผิดปกติ เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป  

๕. การกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติ 
การกูค้ืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย  โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

ระบบเครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืน
ให้ได้เร็วที่สุด เพ่ือท าให้ระบบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิม  เมื่อระบบเกิดความเสียหาย
หรือหยุดท างาน ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๑. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕.๒. จัดหาอุปกรณห์รือชิ้นส่วน เพ่ือทดแทน 
๕.๓. ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
๕.๔. น าข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลส ารองหรือจากระบบส ารองข้อมูลกลับมาใช้งานโดยเร็วภายใน ๔๘ ชั่วโมง 

๖. ผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  
หน่วยงานต้องจัดเตรียมทีมงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือรองรับกับภัยฉุกเฉินที่

อาจจะเกิดข้ึน ดังนี้  
๖.๑. ระดับนโยบาย  

รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตลอดจนติดตาม ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  

๖.๑.๑. ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer: CEO)  
๖.๑.๒. ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  

๖.๒. ระดับปฏิบัติ  
๖.๒.๑. ทีมบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท าหน้าที่  

(๑) บริหารจัดการและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
และกู้คืนเมื่อเครื่องไม่ท างาน 

(๒) เฝ้าระวังการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

(๓) ดูแลการส ารองและกู้คืนข้อมูลและฐานข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งาน
ตามปกติ  

(๔) ทดสอบการกู้คืนข้อมูลในระบบส ารองข้อมูล เพ่ือทดสอบว่าข้อมูลที่ส ารองไว้สามารถ 
น ากลับมาใช้งานได้เมื่อจ าเป็น 

(๕) บ ารุงรักษาและทดสอบการกู้คืนระบบส ารองข้อมูล เพ่ือให้ระบบมีความพร้อมใช้อยู่
เสมอ 



๕ 

๖.๒.๒. ทีมบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
(๑) อยู่เวรเฝ้าระวังการท างานของระบบเครือข่ายและสื่อสารให้ท างานได้ตลอดเวลาที่เปิด

บริการ 
(๒) บ ารุงรักษาและกู้คืนระบบเครือข่ายและสื่อสารให้ท างานได้ปกติ  
(๓) ค้นหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครือข่าย เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
(๔) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับไซต์ส ารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ 

ให้พร้อมใช้งาน  
(๕) บ ารุงรักษาศูนย์กลางข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ศูนย์กลางข้อมูลอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้อยู่เสมอ  
๖.๒.๓. ทีมไฟฟ้า 

(๑) ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องศูนย์กลางข้อมูล 
(๒) ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในห้องศูนย์กลางข้อมูลแห่งที่สองที่อาคารศูนย์ทรัพยากร

การเรียนรู้ 
(๓) ดูแลและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การควบคุมความชื้นห้องศูนย์กลาง

ข้อมูลที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องศูนย์กลางข้อมูลที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

(๔) ดูแลระบบแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าขัดข้องนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

(๕) ตรวจสอบและเตรียมน้ ามันส ารองส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  เพ่ือให้เครื่องพร้อมใช้งาน
เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ 

(๖) รับผิดชอบการเปิดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ  
(๗) จัดเวรเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า 

๗. การทบทวนและปรับปรุงแผน 
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

และสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจตามที่ระบุอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๘. การติดตามและรายงานผล  
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการหรือการตรวจสอบ ให้ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ทราบเป็นประจ าทุกเดือน   เพ่ือรายงานสรุปให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหนว่ยงาน (Chief Executive Officer: CEO) ทราบ 
และหากมีเหตุฉุกเฉินร้ายแรงต้องรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหนว่ยงานทราบทันที 


