แผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
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แผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
1. หลักการและเหตุผล
ระบบขอมูลสารสนเทศ ถือเปนทรัพยสินทางการบริหารที่มีความสําคัญตอทางราชการ
จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย
สามารถนําไปใชประโยชนตอการบริหาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวา ดวยการปฏิบัติการจะมีขอกําหนดที่จัดทําไวเพื่อเปนคูมือปฏิบัติงานของ
ผูดูแลระบบและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แตก็ยังมีขอจํากัดดานความรูและทักษะของผูดูแลระบบและเจาหนาที่
อุปกรณ เครือขายการสื่อสาร และระบบไฟฟาที่อาจเกิดความขัดของ จนเปนเหตุใหการทํางานหยุดชะงักและ
เกิดความเสียหาย วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณตระหนักถึงความสําคัญของระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในมากระทบทําใหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ รวมทัง้
อุปกรณเสียหายได โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการ ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคทา
หลวงซิเมนตไทยอนุสรณ จึงจัดทําแผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนต
ไทยอนุสรณ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ ดูแลรักษาระบบ และแกไขปญหาที่อาจสงผลกระทบตอฐานขอมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
ใหมีเสถียรภาพและมีความพรอมสําหรับการใชงาน
2.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง และสามารถแกไขสถานการณได อยาง
ทันทวงที กรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ
3. วิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยที่อาจเกิดและทําใหเสียหายกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทย
อนุสรณ ไดแก
3.1 ปจจัยภายนอก
(1) ภัยตาง ๆ ที่กระทําตออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องแมขาย (Server) ของระบบฐานขอมูล ไดแก
อุทกภัย อัคคีภัยเปนตน
(2) การโจรกรรมอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายที่เปนสวนของการจัดเก็บ และรวบรวมขอมูล
(3) การชํารุดเสียหายของตัวเครื่องแมขาย S( erver)

(4) ระบบการสื่อสารของเครือขายคอมพิวเตอรหลักเสียหาย/ขัดของ
(5) ระบบกระแสไฟฟาขัดของ
3.2 ปจจัยภายใน ไดแก
(1) ระบบฐานขอมูลหลักเสียหายหรือขอมูลถูกทําลาย
(2) การถูกไวรัสทําลายฐานขอมูล โปรแกรมการใชงาน หรือระบบปฏิบัติการตาง ๆ
(3) การถูกเจาะหรือลักลอบHack)
(
เขาสูระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอกHacker)
(
โดยไมไดรับ
อนุญาต
4. แผนปองกันและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
จากการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหการบริหารที่มีการปองกันและ
แกไข ตลอดจนการจัดการกับระบบขอมูลสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมปลอดภัยหรือภัยพิบัติขึ้น จึงเห็นควรดําเนินการดังนี้
4.1 กําหนดมาตรการหรือแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบและสรุปสาเหตุเบื้องตน การสังเกตอาการหรือเหตุอันผิดปกติ มี 2
องคประกอบ คือ
1) ทางกายภาพ สภาพอันผิดปกติเชน กลิ่น อุณหภูมิ ไฟฟาดับ เสียง อาการสั่น
2) การทํางานของระบบ เชน ไมสามารถเขาระบบงานได ระบบไมทํางานผิดพลาด
มีขอความแจงเหตุอันผิดปกติ
2. การแจงเหตุ
1) แจงเหตุกรณีเรงดวน ประสานแจงผูที่เกี่ยวของโดยตรง เชน หัวหนางาน
ผูชวยหัวหนางาน หรือเจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ หรือ
เจาหนาที่ที่เขาเวรรักษาการ เปนตน
2) แจงเหตุกรณีปกติ สรุปสาเหตุและจัดทํารายงานแจงไปยัง ผูที่เกี่ยวของ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบตอไป
3) การประเมินสถานการณ โดยการแจงผูรับผิดชอบหรือเจาหนาที่ที่ประจํา ณ จุดเกิดเหตุ
4) แนวทางการปฏิบัติ
กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไมสามารถ
ใหบริการได เนื่องจากเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุตอไปนี้
1) เครื่องแมขายโดนไวรัสคอมพิวเตอรโจมตี
2) ตัวเครื่องแมขายเกิดปญหาไมสามารถใหบริการได สาเหตุอาจมาจากจานบันทึก
ขอมูล (Hard Disk) เสียหาย อุปกรณจายไฟเสีย ฯลฯ
3) เกิดไฟไหมตัวเครื่องแมขาย หรือภายในหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
4) เครื่องแมขายถูกโจรกรรม

5) ขอมูลสูญหาย
6) การเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว
แนวทางหรือกระบวนการแกไขปญหา ควรพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้
1. การเตรียมการเบื้องตน
1.1 การสํารองขอมูล Back
( up) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึให
้น ทําการสํารองขอมูล
ไวใน External Harddisk Flash drive DVD CD หรือติดตั้งระบบการ back up อื่น ๆ
1.2 การปองกันไวรัสคอมพิวเตอรมีการติดตั้งซอฟแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สําหรั
เครืบ่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายโดยผูใชงานจําเปนตอง
ระมัดระวังการใชงานระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพื่อไมใหเปนชองทางใหผูไมหวัง
ดีเขามาบุกรุก หรือทําลายระบบไดโดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและมีการ Update อยูเสมอ
(2) ระวังภัยจากการเปดไฟลบันทึกขอมูลตาง ๆ เชนExternal Harddisk
Handy drive USB Flash Drive ควรมีการสแกนกอนเปดใชงานทุกครั้ง ไมเปดไฟลที่มีนามสกุแปลก
ล ๆ
(3) ใชความระมัดระวังในการเปด e-mail เชน อยาเปดไฟลที่ไมทราบ
แหลงที่มาหรือถาไมทราบแหลงที่มาควรลบทิ้งทันที
(4) ระมัดระวังการดาวนโหลดไฟลตาง ๆ จาก
Internet เชน ไมควรเปดไฟล
ที่ไมรูจักซึ่งแนบมากับโปรแกรมสนทนาตาง ๆ เชน MSN ICQ ไม DownLoad ไฟลจาก Website ทีไ่ ม
นาเชื่อถือ หลีกเลี่ยงการแชรไฟลโดยไมจําเปน
1.3 การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟาขัดของ
(1) ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันอัตโนมัตUPS)
ิ ( เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณคอมพิวเตอรหรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ทั้งในสวนของ
คอมพิวเตอรแมขาย s(erver) และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลPC)
( ซึ่งมีระยะเวลาการสํารองไฟไดประมาณ 20
- 30นาที
(2) เปดเครื่องสํารองไฟตลอดเวลาในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ
บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
(3) เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหผูใชรีบทําการบันทึกขอมูลที่ยังคางอยูทันที
และปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ
1.4 การปองกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเสริมสราง
ความปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย มีแนวทางดังนี้
(1) มาตรการควบคุมการเขาออกหองคอมพิวเตอรแมขายและการปองกัน
(2) ความเสียหาย โดยหามบุคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของเขาไปในหอง
คอมพิวเตอรแมขายหากไมมีความจําเปน มีการติดสายยูและกุญแจล็อค

(3) มีการติดตั้งFirewall เพื่อปองกันผูที่ไมไดรับอนุญาตจากระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสามารถเขาสูเครือขายสารสนเทศ และเครือขายคอมพิวเตอรของจังหวัดเพชรบูรณ โดยให
Firewall มีการทํางานตลอดเวลา
1.5 การจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปในการเตรี
น
ยมความพรอมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดมีการเตรียม
อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนในกรณีเครื่องคอมพิวเตอรเกิดขัดของใชงานไมได โดยมีการเตรียมอุปกรณ ดังนี้
(1) แผน boot disk
(2) แผนติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือขาย/แผนติดตั้งระบบงานตาง ๆ
(3) แผนสํารองขอมูลและระบบงานที่สําคัญ
(4) แผนโปรแกรม antivirus/ spyware
(5) แผน driver อุปกรณตางๆ
(6) ระบบสํารองไฟฉุกเฉิน
(7) อุปกรณสํารองตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร
2. หลักการปฏิบัติ
2.1 เปาหมายการปฏิบัติ
1. สวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสนับสนุนและประสานการ
ปฏิบัติดานขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและรวดเร็ว
2. สามารถปองกันละลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เปนผลที่เกิด
จากเหตุการณภัยพิบัติโดยตรงและผลกระทบที่จะตามมาไดอยางทันทวงที
2.2 หลักการปฏิบัติ
1) ความรวดเร็วในการแกปญหาการประเมินสถานการณในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหพิจารณาเหตุการณวาเปนภัยพิบัติประเภทใดและรายงานใหฝายบริหารทราบทันที
2) ในกรณีที่ปรากฏวา ภัยที่เกิดขึ้นเปนภัยที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีให
ถือวาการ
รักษาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารเปนสิ่งสําคัญที่สุดและหากจําเปนใหทําการ
ขนยายวัสดุอุปกรณและ
ระบบขอมูลสารสนเทศออกจากบริเวณเกิดภัย
3) ความสม่ําเสมอในการตรวจสอบระบบ โดยใชโปรแกรม
Anti Virus และ
Firewall
4)
ตองใชวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานและกําหนดมาตรฐานในการควบคุม ดูแลในกรณี
ที่มีการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานดานขอมูลสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและการฟนฟูบูรณะ)
1. การเตรียมการกอนเกิดภัย
1)
จัดทําใหมีการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ใหทราบถึงพิบัติภัยและวิธีปองกันในการเก็บ
รักษาขอมูลสารสนเทศ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
2) จัดทําทําเนียบ
E-mail หรือเว็บไซตของหนวยงานเพื่อการแจงเตือนในกรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
3) จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเตรียมการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณและขอมูลที่มีการจัดเก็บ
โดยชี้แจงใหทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
4) จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ และเครื่องคอมพิวเตอร ที่เหมาะสมและเตรียมสถานที่สํารองในการ
ติดตั้ง หากมีปญหาภัยพิบัติเกิดขึ้น
5)
ใหตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณที่ใชในการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศอยูเปนประจํา
2. การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
1)
ใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตัอ้ง อกปฏิบัติงานตามแผนทันที
2) ใหแจง
หัวหนางาน ผูชวยหัวหนางาน หรือเจาหนาที่งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ หรือเจาหนาที่ที่เขาเวรรักษาการเพื่อเขาแกปญหาเบื้องตน และแจง
ใหฝายบริหารรับทราบ
3.การฟนฟูบูรณะ
1) ผูรับผิดชอบพื้นที่ ประเมินคาความเสียหาย
2)
ปรับปรุงแกไขใหสถานการณคืนสูสภาพปกติ กูขอมูลคืนในกรณีทสามารถดํ
ี่
าเนินการไดดวย
วิทยาลัยเอง
3) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดโดยวิทยาลัย ใหรายงานความเสียหาย ประมาณการคา
ความเสียหายใหกับหนวยงานบังคับบัญชาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
4) กระบวนการควบคุมการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติขึ้น
เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปดวยความเรียบรอยหรือดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมี
กระบวนการควบคุมการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินไวเปน 6 ขั้นตอน คือ
1) รายงานปญหาและรับทราบปญหา
2) ตรวจสอบขอเท็จจริง
3) ประเมินสถานการณ
4) ระดมพลและประสานผูเกี่ยวของ
5) ปฏิบัติตามแผนฯ
6) ประเมินผลและสรุปผลรายงานผูบริหาร ในขั้นตอนนี้หากยังพบปญหาก็จะยอนกลับ
ไปสูแนวทางหรื

อกระบวนการแกไขปญหา ในขั้นตอนการเตรียมการเบื้องตน

กระบวนการควบคุมการปฏิบตั ใิ นสถานการณฉกุ เฉิน
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รายงานปญหาและรับทราบปญหา
ตรวจสอบขอเท็จจริง
ประเมินสถานการณ
ระดมพลและประสานผูเกี่ยวของ
ปฏิบตั ติ ามแผนฯ
เตรียมการปรับแผนฯ

ประเมินผลและสรุปผลรายงาน
ผูบริหาร

5. แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงดานระบบขอมูลสารสนเทศ
1. การบํารุงรักษา
1)
มีการแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนไดโดยผูดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง รวมถึงมีการรับประกันความเสียหายจากผูขาย และมีการดูแลอยางถูกตองและตอเนื่อง
2) ควรปดเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน
3) การใชแผนซีดีหรือ
Flash drive ควรตรวจสอบไวรัสกอนใชทุกครั้ง
4)
ควรทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรใหใหมอยูเสมอและมีการตรวจสอบดูแคลอมพิวเตอร
แมขายอยางสม่ําเสมอ
5) ควรใชคาํ สัง่ ในโปรแกรม
Windows ในการบํารุงรักษาเครื่องเปนประจํา
6)
การติดตั้ง Firewall เพื่อเปนการปองกันเบื้องตนไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาต เขา สูระบบ
เครือขายได
7)
การฝกอบรมผูดูแลระบบและผูใชระบบใหมีความรูความเขาใจในระบบงาน รวมทัการรั
้ง กษา
ความปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศ

2. การรักษาความปลอดภัย
1) กําหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
และในกรณีที่พบวามีการใชงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ผิดปกติจะตองดําเนินการแกไขและรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
2)
ทําการทดสอบระบบซอฟทแวรที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภการใช
าพ งาน
อยางสม่ําเสมอ
3) ติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย เชน การติดตั้ง
Firewall
4) กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการไวอยางชัดเจน
3. มาตรการในการปองกันไวรัส
1) ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและอัพเดทขอมูลไวรัสอยางสม่ําเสมอ
1.1 ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสที่เหมาะสม
1.2 สรางแผน Emergency Disk เพื่อใชในการกูระบบ
1.3 อัพเดตขอมูลไวรัสของโปรแกรมทุกครั้งที่เครื่องเตือนใหอัพเดต
1.4 ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งกอนเปดไฟลจากแผนหรือบันทึกขอมูลตางๆ
1.5 ใชโปรแกรมเพื่อทําการตรวจหาไวรัสอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2) การปองกันจากการเปดไฟลจากสื่อบันทึกขอมูลตางๆ
2.1 ทําการสแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกขอมูลกอนใชงานทุกครั้ง
2.2 ไมควนเปดไฟลที่มีนามสกุลแปลก ๆ ที่นาสงสัย เชน *.pif เปนตน
2.3 หลีกเลี่ยงการใชสื่อบันทึกที่ไมทราบแหลงที่มา
4. การจัดการดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
1) พิจารณาตําแหนงของหองคอมพิวเตอรแมขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศไวที่
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย รวมถึงการกําหนดที่ตั้งของเครื่อง คอมพิวเตอร การเดิน
สายไฟฟา สายสัญญาณ โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบไวในจุดที่มีความเสี่ยง รวมทั้ง
มีอุปกรณปองกันภัยพิบัติในเบื้องตน เชน เครื่องปรับอากาศ ตูRack

เพื่อเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย ถังดับเพลิเป
ง นตน
2) ควบคุมการเขาออกหองปฏิบัติการระบบขอมูลสารสนเทศ กําหนดเปนพื้นที่ เขตหวงหาม
เฉพาะและการกําหนดสิทธิการเขาออกใหเฉพาะบุคคลที่มีหนาเกีที่ ยวของเทานั้น
3) จัดหองคอมพิวเตอรแมขายใหเปนสัดสวนเฉพาะเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและยังทํา
ใหการควบคุมและการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

จัดแยกสวนอุปกรณที่จําเปนในการเขาถึงขอมูลเชน การสํารองขอมูลไวกรณีฉุกเฉินเมื่อ
ขอมูลเกิดการเสียหาย
4) วางระบบปองกันภัยที่เหมาะสม

โดยจัดใหมีถังดับเพลิงที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา

5) จัดใหมีระบบปองกันไฟฟากระชากเพื่อไมใหคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายรวมทั้งติดตั้ง
ระบบสายดินที่ไดมาตรฐานหรือจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง
6) มีการควบคุมสภาพแวดลอมใหมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยการตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ และคาความชื้นใหมีระดับเหมาะสมระบบคอมพิวเตอร
5. การสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล
แนวปฏิบัติงานการสํารองขอมูลและระบบคอมพิวเตอร
1. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยาง
สม่ําเสมอ
2. จัดทําบันทึกการสํารองขอมูล ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ตองทําบันทึก รายละเอียดการ
สํารองขอมูล ไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ชื่อผู สํารอง ชนิดของขอมูลที่บันทึก เปนตน
3. การรายงานขอผิดพลาด ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรตองทํารายงานขอผิดพลาดจากการ
สํารองขอมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย
4. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร มอบ หมายหนาที่การสํารองขอมูล แกเจาหนาที่คนอื่นไวสํารอง
ในกรณีที่ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและ/หรือผูดูแลระบบเครือขายไมสามารถปฏิบัติงานได
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล
1. ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและผูดูแลระบบเครือขายตองทําการสํารองขอมูลแตละรายการ ตาม
ความถี่ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ขอมูลที่ตองสํารอง
ความถี่ในการสํารองขอมูล
1 Web Servers
คา configure กอนและหลังการ ขอมูลเผยแพรบนเว็บไซต
เปลี่ยนแปลง
และฐานขอมูล 1 ครั้งตอ
สัปดาห
2 ระบบ RMS
คา configure กอนและหลังการ ขอมูลและฐานขอมูล
เปลี่ยนแปลง
1 ครั้งตอสัปดาห
3 Server ระบบ RNET ทุกตัว คา configure กอนและหลังการ ขอมูลและฐานขอมูล
เปลี่ยนแปลง
1 ครั้งตอสัปดาห
4 Server อื่น ๆ
คา configure กอนและหลังการ กอนและหลังการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง
แปลง1 ครั้งตอเดือน

6. การตรวจสอบการเขาสูระบบ
1) กําหนดสิทธิใหแกผูใชงาน
1.1. กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร เชน กําหนดสิทในการ
ธิ
เขาใชระบบใหแกผูใชงานใหเหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบ
1.2. กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานอยางรอบคอบและมีชั้นความลับ
1.3. ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหสิทธิบุคคลอื่น จะตองขออนุญาตจากผูมีอํานาจหนเพื
าที่อ่ ให
การอนุมัติทุกครั้ง โดยบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการเขาใชงาน
2) ควบคุมการใชงานบัญชีรายชื่อผูใชงานและรหัสผาน
2.1. กําหนดใหรหัสผานมีความยาวตามมาตรฐานสากล
2.2. ควรใชอกั ขระพิเศษประกอบเชน @ ; <> เปนตน
2.3. สําหรับผูใชงานทั่วไปควรมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 6 เดือน สวนผูดูแลระบบ
ควรเปลี่ยนรหัสผานอยางนอยทุก 3 เดือน
2.4. ในการเปลี่ยนรหัสผานแตละครั้งไมควรจะกําหนดรหัสผานใหมซ้ําชื่อเดิม
2.5. ผูใชงานจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการลวงรูรหัสผโดยบุ
าน คคล
อื่นผูใชงานจะตองเปลี่ยนรหัสผานใหมโดยทันที
7. การจัดการดานบุคลากร
1) กําหนดโครงการสรางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการใน

ลักษณะ

กระจายภารกิจและความรับผิดชอบ รวมทั้งการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารและมี
ประสบการณดานคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถถายทอดความรูใหผูแใกชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองแจงใหผูบังคับทราบเพื
บัญชา ่อ
ประโยชนในการบริหารงาน
3) การจัดจางบุคลากรภายนอก (Outsourcing) เพื่อดําเนินการและควบคุมกํากับ ดูแลหรือ
เปนที่ปรึกษาจากบริษัทที่มีความชํานาญเฉพาะทาง

มีเครื่องมือ และ เทคโนโลยีทันสมัย

ซึ่งเอื้อตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
4) จัดสงผูรับผิดชอบในสวนตาง ๆเขารับการฝกอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามชวง
ระยะเวลาที่เหมาะสม
8. การปองกันปญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟา
1)
เปดใชงานเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัตUPS)
ิ ( ตลอดระยะเวลา

เปดใชงาน ทั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
2) เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับใหรีบทําการบันทึกขอมูลทันทีและปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในภายหลัง
9. การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกา
• มีขอจํากัดดานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน
• การจัดทําฐานขอมูลยังไมมีความครบถวน ตามความเหมาะสม ภารกิจที่ตองดําเนินการมี
ปริมาณมากกวาจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบ
• การสื่อสาร ถายทอดความรู ความเขาใจ ระหวางบุคลากรผูจัดทําดานยุทธศาสตร ผลผลิต
แผนงานโครงการกับผูปฏิบัติงานดาน ICT ไมเพียงพอ ทําใหการพัฒนาสารสนเทศและ
ฐานขอมูล มีความลาชาคลาดเคลื่อน ไมเปนไปตามความตองการ ตองใชเวลามากในการ
ปรับปรุงและแกไข
• หนวยงานไมไดรับงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามความจําเปน
โดยเฉพาะเมื่อตองจัดทําระบบหรือโปรแกรมงานขึ้นใหมตามภารกิจที่มี จึงทําใหระบบงานที่ใช
ประโยชนไดยังไมครบถวน และเปนไปตามความตองการ
• ระบบที่ดําเนินการพัฒนาในปปจจุบันอาจตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามความตองการใช
งานตอยอดในการบริหารและจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสาร

