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แผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
(IT Contingency Plan) ของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 
 

หลักการและเหตุผล 
 ขอมลูสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินทางการบริหารที่มีความสําคัญตอทางราชการ จําเปนตองไดรับ
การดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถนําไปใชประโยชนตอการวางแผนพัฒนาองคกร       
การบริหารจัดการองคกร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ซึ่งอาจมีปจจัยจากภายนอก
และปจจัยภายในมากระทบทาํใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังระบบอปุกรณตางๆ เสยีหายได  

 กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแกไขปญหาที่
อาจจะสงผลกระทบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอุปกรณตางๆ 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบรหิารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคกร 

 ๒. เพ่ือลดความเสียหายทีอ่าจจะเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคกร ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน 
 4. เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ

สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที 
 5. เพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

องคกร 
 

ภัยพิบัติ 
 ภัยท่ีอาจกอใหเกดิความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองบญัชาการศึกษา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สามารถจําแนกไดเปนภัยพิบัติจากภายนอกและภัยพิบัติจากภายใน  
 1. ภัยพิบัติจากภายนอก 
  1.1 ภัยธรรมชาติที่กระทําตออาคารสถานที่ต้ังของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแมขาย 
ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย การปองกันความช้ืนและอุณหภมูิที่ไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน 
  1.2 การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
  1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก
องคกรเกิดความขัดของ 
 

1.4 ระบบ... 
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  1.4 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ 
  1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเขาถึงหรือควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้
สรางความเสียหายหรอืทําลายระบบขอมูล  
  1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร 
  1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตจุลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ 
 2. ภัยพิบัติจากภายใน 
  2.1 ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทําลาย 
  2.2 ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร 
  2.3 เจาหนาที่หรือบุคลากรของหนวยงานขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
คอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟทแวร อันอาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได 
หรอืหยุดการทํางาน 
 

แนวทางการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 ๑. ภัยพิบัติจากภายนอก 
  1.1 ภัยธรรมชาติท่ีกระทําตออาคารสถานท่ีต้ังของเคร่ืองประมวลผลหลักหรือเคร่ืองแมขาย 
ไดแก อัคคีภัย อุทกภัยและการปองกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม แมลงสัตวกัดแทะ เปนตน 
   1.1.1 การปองกันและการดําเนินการอัคคีภัย 
    (1) กําหนดเขตพ้ืนทีค่วบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดทําปายเตือนตางๆ 
    (2) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับหองคอมพิวเตอรแมขาย 
   1.1.2 การปองกันอุทกภัยและการปองกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม 
    (1) เปดเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองควบคุมความช้ืน สําหรบัเคร่ืองแมขายตลอด 
24 ช่ัวโมง และตรวจสอบการทํางานใหใชงานไดอยางสมํ่าเสมอ 
    (2) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อปองกันการรั่วซึมของน้าํฝนที่คางสะสม 
    (3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองไมอยูในบริเวณที่น้าํทวมถึง 
  1.2 การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายท่ีเปนสวนของการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
   1.2.1 ควบคุมการเขาออกหองคอมพิวเตอรแมขายและการปองกันความเสียหาย โดย 
หามบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ เขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย หากจําเปนใหมีเจาหนาที่ของ     
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบนําเขาไป 
   1.2.2 จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอรแมขาย เชน 
ระบบยืนยันตัวตน (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทํางานของระบบใหใชงานไดอยูเสมอ 
   1.2.3 ติดต้ังกลองวงจรปด และสงสัญญาณภาพมาไวท่ีจอภาพสวนกลาง 
  1.3 ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก
องคกรเกิดความขัดของ 
   1.3.1 การตรวจสอบระบบเครือขายทั้งภายในและภายนอกอาคารใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา  
   1.3.2 ตองจัดใหมีเครือขายสํารอง สําหรับใชในกรณีที่เครื่องแมขายหลักไมสามารถใชงานได 
 

1.4 ระบบ... 
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  1.4 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ / ไฟฟาดับ 
   1.4.1 ติดต้ังเคร่ืองสาํรองไฟฟาและปรบัแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนกับอุปกรณคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร  ท้ังในสวนของ            
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ซึ่งตองมีระยะเวลาใน                
การสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๓๐ นาที 
   1.4.2 เปดเครื่องสํารองไฟฟาตลอดระยะเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ
บํารุงรักษาเคร่ืองสํารองไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ ตรวจสอบระบบสํารองไฟฟา (UPS) ทุกวนัศุกร 
   1.4.3 เ ม่ือ เกิดกระแสไฟฟา ดับ   ใหผู ใชบันทึกขอมูลที่ ยั งค างอยูทันที  และปด           
เครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆ 
  1.5 การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพ่ือเขาถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังสรางความเสยีหายหรือทําลายระบบขอมูล 
   1.5.1 ติดต้ัง Firewall เพ่ือปองกันผูท่ีมิไดรับอนุญาตจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ต สามารถเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรได โดยจะตอง   
เปดใชงาน Firewall ตลอดเวลา  
   1.5.2 จัดเจาหนาท่ีดูแลระบบเครอืขาย ตรวจสอบปริมาณขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต
และอินทราเน็ตขององคกร เพื่อสังเกตปริมาณขอมูลบนเครือขายวามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถ่ีในการเรียกใชผิดปกติ เพ่ือจะไดสรปุหาสาเหตุ และปองกันตอไป 
   1.5.3 ติดตัง้ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรใหทันสมัย และอัพเดทอยางสม่ําเสมอ และ 
ปดพอรตท่ีไมมีการใชงาน 
   1.5.4 กําหนดรหสัผานเพ่ือปองกันการเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต โดยปฏิบัติดังน้ี 
    (1) ต้ังรหสัผานท่ียากตอการเดาโดยผูอ่ืน 
    (2) ไมเปดเผยรหสัผานของตนเองแกผูอ่ืน 
    (3) จัดเกบ็รหสัผานไวในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย 
    (4) เปลี่ยนรหัสผานโดยทันที เมื่อทราบวารหัสผานของตนอาจถูกเปดเผยหรือ
ลวงรูโดยผูอื่น 
    (5) ต้ังรหสัผานท่ีมีความยาวข้ันตํ่าอยางนอย 8 อักขระ 
    (6) ต้ังรหสัผานโดยใชเทคนิคสวนตัวท่ีงายตอการจํารหสัผานท่ีไดกําหนดไว 
    (7) ไมต้ังรหัสผานจากคําท่ีปรากฎในพจนานุกรม 
    (8) ไมต้ังรหสัผานท่ีประกอบดวยอักขระทีเ่รยีงกัน เชน 123, abcd เปนตน หรือ
เปนกลุมของตัวอักขระที่เหมือนกัน เชน 11111, aaa, bbb เปนตน 
    (9) เปลี่ยนรหัสผานใหมตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว เชน ทุก ๆ 6 เดือน สวน
ในกรณีของผูดูแลระบบ ใหเปลีย่นรหัสผานใหมดวยความถ่ีท่ีมากกวาผูใชงานท่ัวไป เชน ทุก ๆ 3 เดือน 
    (10) เปลีย่นรหัสผานโดยหลีกเลีย่งการใชรหัสผานเดิมท่ีเคยต้ังมาแลว 
    (11) เปลี่ยนรหัสผานช่ัวคราวท่ีไดรับโดยทันทีครั้งแรกที่ทําการล็อกอินเขา        
สูระบบงาน 
 
 

(12) ไมใหระบบ... 
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    (12) ไมใหระบบงานทําการบนัทึกหรือจดจํารหสัผานของตนเองไว เชน บันทึกไว
ในหนาจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทําการล็อกอินในภายหลัง จะไดไมตองใสรหัสผานอีกครั้ง) 
    (13) ไมใชรหัสผานของตนเองรวมกับผูอ่ืน 
    (14) หลกีเลีย่งการใชรหัสผานเดียวกันสาํหรับระบบงานตาง ๆ ท่ีตนใชงาน 
   1.5.5 ปองกันการปลอมแปลง IP address โดยการกรอง packet ที่มาจากภายนอก โดย 
บริษัททีใ่หบรกิารอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) ดําเนินการกรอง IP ท่ีจะเขามายังระบบเครอืขาย 
   1.5.6 ติดต้ังระบบใหอุปกรณเครือขายสามารถปองกันการโจมตีแบบ DOS และ DDOS 
  1.6 ไวรัสคอมพิวเตอร 
   1.6.1 ติดตัง้โปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ และตองใชโปรแกรม 
เพ่ือตรวจหาไวรัสอยางนอยสัปดาหละหน่ึงคร้ัง 
   1.6.2 ระวังภัยจากการเปดไฟลจากสือ่บันทึกขอมูลตางๆ  
    (1) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกขอมูลกอนใชงานทุกครั้ง 
    (2) ไมควรเปดไฟลที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือนาสงสัย  
    (3) ไมใชสื่อบันทึกขอมูลที่ไมทราบแหลงที่มา 
   1.6.3 ใชความระมดัระวังในการเปด E-mail 
    (1) ไมเปดไฟล E-mail ถาไมทราบแหลงที่มา 
    (2) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถาไมทราบแหลงที่มา 
   1.6.4 ระมัดระวังการดาวนโหลดไฟลตางๆ จากอินเทอรเน็ต 
    (1) ไมควรเปดไฟลที่ไมรูจัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาตางๆ  
    (2) ไมควรเปด website ท่ีแนะนํามาทาง E-mail  
    (3) ไมดาวนโหลดไฟลจาก website ท่ีไมนาเช่ือถือ 
    (4) ติดตามขอมูลการแจงเตือนการโจมตีของไวรัสตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
    (5) หลีกเลี่ยงการแชรไฟลโดยไมจําเปน 
  1.7 ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณความไมสงบ 
   เนื่องจากเปนภัยจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถยับยั้งได ในการปองกันหากไมสามารถ   
ยายสถานท่ีหรอืปองกันสถานท่ีได ควรมีการ Back Up ขอมูลไวมากกวา 1 Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ 
และถาเกิดความเสยีหายเกิดข้ึนกับขอมูล ก็สามารถนําขอมูลที่มีการ Back Up ไว และอุปกรณคอมพิวเตอร 
สํารองมาใชแทน หากเกิดความเสยีหายรายแรงควรมีศูนยคอมพิวเตอรสาํรองเพ่ิม 
 ๒. ภัยพิบัติจากภายใน 
  2.1 ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหาย หรือขอมูลถูกทาํลาย 
   2.1.1 การสํารองขอมูลอัตโนมัต ิ โดยระบบเครื่องประมวลผลแมขายจะสํารองขอมูลไวใน
สื่อบันทึกขอมูลทุกวัน 
   2.1.2 การสํารองขอมูลดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาที่สํารองขอมูลตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดทุกสัปดาห โดยจะสาํรองขอมลู โครงสรางขอมูล Source Code และบันทึกขอมูลลงในสื่อ
บันทึก 
   2.1.3 ทดสอบ  Recovery ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล ที่ได
สํารองไวในส่ือบันทึก ทุกสัปดาห 

2.1.4 ทดสอบ… 
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   2.1.4 ทดสอบ  Recovery ฐานขอมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล   และ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายสํารองที่ไดสํารองไว เพื่อทดสอบระบบการทํางานเมื่อเครื่องแมขายหลักเสียหาย 
   2.1.5 จัดเจาหนาท่ีในการบาํรุงรกัษาส่ือบันทกึขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพ่ือ
ลดความเสียหายของขอมลู 
  2.2 ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร 
   2.2.1 ติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสท่ีเครือ่งแมขายและลกูขายเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 
   2.2.2 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยูเสมอ 
   2.2.3 หลีกเลี่ยงการแชรไฟลโดยไมจําเปน 
  2.3 ขาราชการตํารวจขาดความรูในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ คอมพิวเตอรท้ังดานฮารดแวร 
และซอฟทแวร ซึง่อาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใชงานไมได หรือหยุดการทํางาน 
   2.3.1 ใหความรูแกขาราชการตํารวจและหนวยงานผานชองทางตางๆ เชน website, 
หนังสอืเวียน จัดฝกอบรม เปนตน 
   2.3.2 ใสกุญแจตูอุปกรณเครือขาย เพ่ือปองกันการเช่ือมตอโดยเจาหนาที ่หรือบุคลากรท่ี
ไมมีหนาทีโ่ดยตรง (Unauthorized Personals) 
 

ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่สําคัญ 
 1. การสํารองขอมูล (Back Up) 
  1.1 การสํารองขอมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลแมขาย โดยสํารองขอมูลไวใน        
ส่ือบนัทึก ๑ ชุด  
  1.2 การสํารองขอมูลดวยระบบ Manual โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีสาํรองขอมูลตาม ระยะเวลาท่ี
กําหนดเปนประจําทุกสัปดาห โดยสํารองขอมูล โครงสรางขอมูล และ Source Code และบันทึกขอมูลลงใน
สื่อบันทึก 
 2. การกูขอมูล (Recovery) 
  2.1 ทดสอบ Recovery ขอมลู โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูลที่ไดสํารองไวใน  
สื่อบันทึกทุกสัปดาห 
  2.2 ทดสอบ Recovery ฐานขอมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูล และระบบปฏิบัติการของ
เคร่ืองแมขายสํารองท่ีไดสํารองไว เพ่ือทดสอบระบบการทํางานเม่ือเคร่ืองแมขายหลกัเสยี ทุกสปัดาห 
 

ขอปฏิบัติในการแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 
 1. กรณีเคร่ืองลูกขาย 
  1.1 ใหกองบังคับการหรือเทียบเทาในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การของหนวยรองรบัแผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน (IT Contingency 
Plan) ของกองบัญชาการศึกษา โดยขอรับการอนุมัติจาก CIO กองบญัชาการศึกษา เม่ือไดรับจากอนุมัติแลวให
ประกาศใชแผนดังกลาวและแจงใหขาราชการตํารวจในสังกัดทราบ โดยถือปฏิบัติตามแผนโดยเครงครัด 
 
 

1.2 ในกรณี… 
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  1.2 ในกรณีท่ีมีเหตุทาํใหเครือ่งคอมพิวเตอรไมสามารถดําเนินการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดตามปกติ ใหเจาหนาท่ีผูน้ันแจงเหตุใหเจาหนาทีผู่เก่ียวของหรอืดูแลทราบ หรือ กรณีมีเหตุอันทําใหเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของไมสามารถดําเนินการใหบรกิารดานเครือขายได จะตองประกาศใหทุกหนวยงานในสังกัดทราบ 
  1.3 กรณีเกิดการขัดของเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
แพรกระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือขายใหดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือขาย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว 
  1.4 ในกรณีท่ีเกรงวาเหตุท่ีเกิดจะเปนอันตรายตอหนวยงานภายในตึกที่ ต้ังของเคร่ือง 
คอมพิวเตอรทีพ่บการขัดของ ใหดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในช้ันน้ันออกใหหมด 
  1.5 ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ แจงเหตุขัดของน้ันใหหัวหนา หรือผูบงัคับบัญชาทราบโดยเรว็ 
 ๒. กรณีเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขาย 
  2.1 ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยเร็ว แลวปดอุปกรณเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอร     
แมขาย ตามลําดับความสําคัญของการใหบรกิาร 
  2.2 ถาไฟฟาดับ/ไฟฟาตก ใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยพิจารณา
ตามความสําคัญของการใหบริการ ระยะเวลาท่ีไฟฟาดับ และประสิทธิภาพของเครือ่งสาํรองไฟฟา 
  2.3 ปดระบบจายไฟ ในกรณีไฟไหม ใหใชนํ้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว 
  2.4 รีบขนยายเครือ่งไปไวในท่ีปลอดภัย 
  2.5 ประสานขอความชวยเหลือกับผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบ
เครือขายโดยเร็วที่สุด 
  2.6 ในกรณีอุปกรณดานฮารดแวรเสีย ใหรีบหาอุปกรณสํารอง หรือแจงใหบริษัทที่รับผิดชอบ  
นําอุปกรณมาเปลีย่นโดยเร็วท่ีสดุ 
  2.7 ผูดูแลระบบ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 3. กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายติดไวรัสคอมพิวเตอร ใหดําเนินการดังน้ี 
  3.1 เจาหนาที่ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อตัด   
การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 
  3.2 สแกนและกําจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ดวยโปรแกรมปองกันไวรัส 
  3.3 แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบ 
 4. หลักปฏิบัติของบุคลากรในการปองกันอัคคีภัยเพ่ือปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยในอาคาร และ
บุคลากรสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เม่ือเกิดอัคคีภัย จึงกําหนดหลักปฏิบัติ ดังน้ี 
  4.1 ไมกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูการเกิดอัคคีภัยในอาคาร 
  4.2 ควรศึกษาเร่ืองตําแหนงการหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดต้ังอุปกรณ
เก่ียวกับความปลอดภัยจากเพลงิไหมและการหนีไฟอยางละเอียด 
  4.3 ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางท่ีใกลหองทํางาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิใหปดตายหรือ
มีสิง่กดีขวาง และสามารถใชเปนเสนทางจากภายในอาคารไดอยางปลอดภัย ใหนับจํานวนประตูหองโดยเร่ิม
จากหองทํางานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพ่ือใหไปถึงทางได แมวาไฟดับหรอืปกคลมุไปดวยควัน 
  4.4 เม่ือเกิดเพลิงไหม ใหหาตําแหนงสัญญาณเตือนเพลิงไหม เปดสัญญาณเตือนเพลิงไหม
จากน้ันออกจากอาคารแลวแจงหนวยดับเพลิงทันที  
  4.5 เม่ือไดยินเสียงสัญญาณเตือนเพลงิไหม ใหรบีหาทางหนีออกจากอาคารทันที 
 

4.6 หากเพลิง… 
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  4.6 หากเพลิงไหมในหองทํางาน ใหออกจากหอง ปดประตู แลวแจงฝายอาคารและ สถานที ่ 
เพ่ือแจงหนวยดับเพลงิทันที 
  4.7 หากเพลิงไหมเกิดข้ึนภายนอกหองทํางาน กอนออกจากอาคารใหวางมือบนประตู หากประตู   
มีความเย็นอยู คอยๆ เปดประตู แลวไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 
  4.8 หากเพลิงไหมอยูบริเวณใกลประตู จะมีความรอน หามเปดประตูโดยเด็ดขาด ใหรีบแจง
หนวยดับเพลิง และแจงใหทราบวาทานอยูท่ีใดของอาคารซ่ึงเพลิงไหม หาผาเปยก ปดทางเขาของควัน ปดพัดลม 
และเครือ่งปรับอากาศ สงสัญญาณขอความชวยเหลอืท่ีหนาตาง 
  4.9 เม่ือตองเผชิญกบัควันไฟ ใหคลานไปยังทางออกฉุกเฉิน  
  4.10 หามใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม 
 5. ระบบปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟา 
  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญ มีความไวตอความผิดปกติ
ของกระแสไฟฟาที่ไดรับสงมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากตอการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบตางๆ ที่เกิด
จากปญหาทางไฟฟา เชน การชํารุดและเสียหายของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือการสูญหายของขอมูลสําคัญ 
รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาทางไฟฟา จึงใหผูใชงานคอมพิวเตอรปฏิบัติ ดังน้ี 
  5.1 เปดใชงานเครื่องสาํรองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (UPS)  ตลอดระยะเวลาเปดใชงาน 
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
  5.2 เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับใหรีบทําการบันทึกขอมูลทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใน
ภายหลัง 
 

แผนกูคืนระบบคอมพิวเตอรกลับสูสภาวะปกติเดิม 
 การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณเครือขาย ตองอยูในสภาพที่พรอมรองรับการใหบริการกับเครื่องลูกขายตางๆ ไดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
หากไมสามารถใหบรกิารได ตองรีบกูระบบคืนใหไดเรว็ท่ีสุด เพ่ือทาํใหระบบการทาํงานของเครือ่งคอมพิวเตอร
และขอมูลกลับสูสภาพเดิม เม่ือระบบเสยีหายหรอืหยุดทํางาน โดยดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จัดหาอุปกรณ/ช้ินสวน เพ่ือทดแทน 
 2. เปล่ียนอุปกรณช้ินสวนท่ีเสียหาย 
 3. ซอมบํารุงวสัดุอุปกรณที่เสียหาย ใหเสร็จภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
 4. ขอยืมอุปกรณคอมพิวเตอรจากหนวยงานอ่ืนมาใชเปนการช่ัวคราว 
 5. นําส่ือท่ีไดสํารองขอมูลไวกลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
 6. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ ระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
 

ผูรบัผดิชอบ 
 1. ระดับนโยบาย 
  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกองบัญชาการศึกษา (CIO) รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย ใหขอเสนอแนะ คําปรกึษา ตลอดจน ติดตาม กํากับดูแล  ควบคุมตรวจสอบ เจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติ  
 

2. ระดับ… 




