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 แผนบริหารความตอเนื่อง หรือ Business Continuity Plan (BCP)  จัดทําข้ึนเพ่ือใหคณะวิศวกรรมศาสตร

สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ  ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  

อุบัติเหตุ หรือการมุงรายตอองคกร เชน อุทกภัย อัคคีภัย  แผนดินไหว การประทวงจราจล ฯลฯ โดยไมใหสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ สงผลทําใหคณะตองหยุดการดําเนินงานหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น 

การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ ชวยใหคณะสามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีไมคาดคิด 

และทําใหกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับ

การใหบริการท่ีกําหนดไว ซ่ึง จะชวยใหสามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงานได  

1. วัตถุประสงค(Objectives)  

1.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องขอการปฏิบัติงาน 

1.2 เพ่ือใหคณะมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 

1.3 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักโดยบุคลากรสามารถตอบสนองตอสภาวะวิกฤต ไดอยางทันทวงที มีการ

มอบหมายหนาท่ีอยางเปนรูปธรรม สามารถควบคุมและบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

1.4 เพ่ือลดผลกระทบในดานตาง ๆ ใหกลับสูสภาวะฟนตัวโดยเร็วและเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานหรือ

การใหบริการ 

2.ขอบเขตของแผนบริหารความตอเนื่อง (Scope of BCP)  

 2.1 เหตุการณ แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใชรับรอง สถานการณ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ 

เหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีคณะดวยเหตุการณตอไปนี้  

1) เหตุการณอุทกภัย  

2) เหตุการณอัคคีภัย   

3) เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล  

4) เหตุการณโรคระบาด  

5) เหตุการณกอวินาศกรรม 

6) เหตุการณโจมตีทาง Cyber เชน DDoS และ Ransomware 

7) เหตุการณสูญเสียความสามารถพ้ืนฐานดานระบบและโครงขายสารสนเทศ 



2.2 กรอบการวางแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องคณะวิศวกรรมศาสตร  คณะกําหนดการบริหารความ

ตอเนื่อง ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินงาน การติดตาม การทบทวน การฝกซอม และการปรับปรุงระบบการ

ระบบการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินการเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร โดยคํานึงถึงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของ ความตองการของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑและการบริการ ท้ังนี้

กําหนดใหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องมีอํานาจในการพิจารณาการประกาศใชและยุติการใชแผนดําเนินอยาง

ตอเนื่องโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสียหายและประกาศการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั

เปนหลัก 

คณะดําเนินการจัดทําแผนดําเนินอยางตอเนื่อง ผานกลไกการประชุมผูบริหารระดับคณะมีการถายทอดความรู 

ในการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ผานการประชุมออนไลน กําหนดให

แตละหนวยงานจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plans : BCP และสรุปกระบวนการ

สําคัญ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยและบริการ กระบวนการสนับสนุนการบริหาร  

โดยคณะฯ กําหนดเปาการดําเนินงานภายใตแผน BCP นี้ดังนี้ 

  ดานการเรียนการสอน:  

สามารถดําเนินการเรียนการสอนในสวนวิชาบรรยายไดท่ีรอยละ 100  

สามารถดําเนินการเรียนการสอนในสวนการปฎิบัติไดท่ีรอยละ 80 

  ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ:  

   สามารถดําเนินการทําวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีมีสัญญาผูกพันธท่ีรอยละ 100 

   สามารถดําเนินการเพ่ือพิจารณาคําขอเพ่ือนําสงแหลงทุนท่ีรอยละ 80 

  ดานการเงินและพัสด:ุ 

   สามารถดําเนินการจายเงินใหกับเจาหนี้ตามงวดงานท่ีไดรับอนุมัติท่ีรอยละ 100 

   สามารถประสานงานใหมีการดําเนินการทางพัสดุตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางท่ีรอยละ 

100 

  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล: 

   สามารถดําเนินการดาน Web site หลัก เพ่ือใหขอมูลนักเรียน และลูกคาไดรอยละ 100 

   สามารถใหบริการระบบสารสนเทศหลักไดรอยละ 100 

   สามารถใหบริการเพ่ือสนับสนุนการทํา Online Class, Hybrid Class และ WFH รอยละ 

100 

  ดานการบริหารและการส่ังการ: 

   สามารถดําเนินการในระบบและกระบวนการหลกัของคณะไดรอยละ 100 



   สามารถดําเนินการและสั่งการและประชุมคณะกรรมการหลัก เชน คกก.บริหารสวนงาน 

คกก.งบประมาณ คกก.ยุทธศาสตร คกก.การศึกษา คกก.ระดับภาควิชา คกก.บริหารความเสี่ยง ไดรอยละ 100 

  ดานการบริหารงานบุคคล: 

   สามารถดําเนินการจายเงินเดือน จายคาตอบแทนตามสิทธิ์ไดรอยละ 100 

   สามารถตรวจสอบและบริหารการเขาปฎิบัติงานไดรอย 100 

 

3.การวิเคราะหความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินท่ีหลากหลายรูปแบบ ทําใหการจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญเปนสิ่งจําเปน และ

ตองระบุไวในแผนความตอเนื่องฉบับนี้ เพ่ือใหสามารถรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานโดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอทรัพยากรท่ีสําคัญจะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 

 1) ผลกระทบดานอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก

ของคณะไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไป

ปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซ่ึงรวมท้ังการท่ีผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานท่ีทํางาน 

 2) ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญไดตามปกติ 

 3) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลสําคัญท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให

ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

 4) ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได

ตามปกติ 

 5) ผลกระทบดานคูคา / ผูใหบริการท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/ผูใหบริการ/ ผูมีสวนได

สวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานตามท่ีระบุไวกับหนวยงานได 

 

4. การประเมินความเส่ียงและภัยคุกคาม 

 คณะประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และสงผลกระทบรุนแรงตอคณะ โดย

ใหทุกหนวยงานทบทวนกิจกรรม/กระบวนการทํางาน รวมถึงระดับผลกระทบตอสวนงานในกรณีท่ีกิจกรรม/

กระบวนการทํางานดังกลาวตองหยุดชะงัก หากเกิดสภาวะวิกฤต โดยสามารถสรุปผลกระทบจากเหตุการณและ

ทรัพยากรท่ีสําคัญไดดังนี้ 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 การประเมินความเส่ียงและภัยคุกคามและผลกระทบตอทรัพยากรสําคัญ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต ผลกระทบ 

ดานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลสําคัญ 

ดาน 

บุคลากรหลัก 

ดานคูคา / 

ผูใหบริการท่ี

สําคัญ 

เหตุการณอุทกภัย      

เหตุการณอัคคภีัย      

เหตุการณชุมนุม 

ประทวง/ จลาจล 

     

เหตุการณโรคระบาด       

เหตุการณกอการราย      

เหตุการณโจมตีทาง Cyber      

เหตุการณโครงสรางพ้ืนฐาน 

IT ลม 

     

หมายเหตุ : แผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีเหตุขัดของตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ

ปกติหรืองานประจําโดยเหตุขัดของดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน และคณะยัง

สามารถจัดการหรือปรับปรุงแกไขไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยรองคณบดีท่ีกํากับดูและหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบสามารถ

ดําเนินการไดดวยตนเอง 

5. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 

 กระบวนการท่ีสําคัญตามพันธกิจหลักและกระบวนงานสนับสนุนท่ีสําคัญท่ีคณะตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ในสภาวการณท่ีเกิดภัยคุกคาม ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาและดูแลนักศึกษา                  

การจัดการดานการวิจัยและบริการวิชาการ การบริหารจัดการดานการเงิน 

การบริหารจัดการดานกายภาพ การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตอสื่อสาร  

 คณะพิจารณาประเมินระดับผลกระทบในแตละชวงระยะเวลาของการหยุดชะงักท่ีไมสามารถปฏิบัติงานได

ดวย ซ่ึงแบงออกเปน 6 ชวงระยะเวลา คือ 1) 2 ชั่วโมง   2) 24 ชั่วโมง  3) 48 ชั่วโมง  4) 1 สัปดาห   5) >1 เดือน  

โดยกระบวนการท่ีประเมินแลว พบวา ไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตอยูในระดับสูงถึงสูงมาก และมีชวงระยะเวลา

การหยุดชะงักในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 2 - 48 ชั่วโมง  อาทิเชน การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ได

กําหนดเปนกระบวนการเรงดวนท่ีจําเปนตองฟนคืนสภาพใหกลับมาดําเนินการหรือบริการไดภายในระยะเวลาอันสั้น 

ดังตารางท่ี 

 

  



 

ตารางท่ี 1  

กระบวนการ ระดับผลกระทบ/

ความเรงดวน 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

2 ชม. 24 ชม. 48 ชม. 1 สัปดาห >1 เดือน 

การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน มาก      

การจัดกิจกรรมพัฒนาและดูแล

นักศึกษา 

มาก      

การจัดการดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

มาก      

การบริหารจัดการดานการเงิน มาก      

การบริหารจัดการดานกายภาพ มาก      

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มาก      

การติดตอสื่อสาร มาก      

 

6.การบริหารความตอเนื่องคณะวิศวกรรมศาสตร 

6.1 ทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

คณะกําหนดทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) มีโครงสราง ดังนี้ ดังมีองคประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง (คณบด)ี มีหนาท่ีในการประเมิน ลักษณะขอบเขตและแนวโนมของ

อุบัติการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตัดสินใจประกาศใชแผนดําเนินอยางตอเนื่อง และดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการ

บริหารความตอเนื่อง  

2. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องคณะ (รองคณบดีดานบริหารอาคารและสถานท่ีใหปลอดภัย) มีหนาท่ีใน

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องและดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหาร

ความตอเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของคณะ 

3. ผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง (หัวหนางานบริหารท่ัวไป) มีหนาท่ีในการติดตอและประสานงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุนในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายใน ระดับภาควิชา-กลุมสาขา /ศูนย/

สํานัก/หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความตอเนื่อง 

  



 

ภาพท่ี 1 โครงสรางคณะบริหารความตอเนื่อง 

 

ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความตอเนื่อง 

ชื่อ บทบาท 

1) รศ.ดร.จักรกฤษณ  ศุทธากรณ 

คณบด ี

หัวหนาคณะบริหารฯ 

2) ผศ.ดร.กอพร   พันธยิ้ม 

รองคณบดีกํากับฝายอาคารสถานท่ี 

รองหัวหนาคณะบริหารฯ 

3)  ผศ.ดร.พรชัย  ชันยากร 

รองคณบดีกํากับดูแลดานความปลอดภัย 

รองหัวหนาคณะบริหารฯ 

4) นางวรวีร  อยูชมสุข ผูประสานงานคณะบริหารฯ  

5) นายมนตรี  เปรมเจรญิ หัวหนาทีมบริหารระบบปองกันความปลอดภัย 

6) นางอรุณี กอสวัสดิ์พัฒน หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดานวัสดุอุปกรณ การจดัหาจดัสงวัสดุ

อุปกรณสาํคัญ 

7) นายรชะ  ไทยประกอบ หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมลู

สําคัญ 

8) นางสาวดวงดาว อาตมยีนันท หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดานบุคลากรหลัก 

9) นางสาวทิพวรรณ  อุดทาคํา หัวหนาทีมบริหารความตอเน่ืองดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีสาํคัญ 

คณะดําเนินการตามแผนความตอเนื่องในการดําเนินการภารกิจพ้ืนท่ีศาลายา ในการปฏิบัติการใดๆ ให

บุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

หวัหนา้คณะบรหิารความต่อเนื่อง

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร)์

หวัหนา้ทีมบริหารดา้นป้องกนัความ

ปลอดภยัอาคาร/สถานท่ี

(หน.งานกาพภาพและส่ิงแวดลอ้ม)

หวัหนา้ทีมบริหารความตอ่เน่ืองดา้นวสัดอุปุกรณ ์

การจดัหาจดัสง่วสัดอุปุกรณส์าํคญั

(หน.งานคลงัและพสัด)ุ

หวัหนา้ทีมบริหารความตอ่เน่ืองดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูสาํคญั

((หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หวัหนา้ทีมบริหารความตอ่เน่ืองดา้น

บคุลากรหลกั

(หน.งานทรพัยากรบคุคล)

หวัหนา้ทีมบริหารความตอ่เน่ืองดา้นคูค่า้/ผู้

ใหบ้ริการ/ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีสาํคญั 

(เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดร้บัมอบหมาย)

รองหวัหนา้คณะบรหิารความต่อเนื่อง

(รองคณบดีดา้นอาคารและสถานที่)

รองหวัหนา้คณะบรหิารความต่อเนื่อง

(รองคณบดีดา้นความปลอดภัย)

ผูป้ระสานงานคณะบรหิารความต่อเนื่อง

(หวัหนา้งานบรหิารทั่วไป)



ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องเพ่ือกอบกูกระบวนการสําคัญและรายละเอียดผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอนและกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การตอบสนองตอเหตุการณทันที  (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

1) แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับบุคลากร

ในฝายฯท่ีรับผิดชอบภายหลังไดรับแจงจากผูประสานงานคณะ

บริหารความตอเนื่องของหนวยงาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ

แตละฝาย 

2) ประเมินความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ 

และทรัพยากรท่ีไดรับความเสียหายจนไมสามารถใชในการ

ปฏิบัติงานได 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ

แตละฝาย 

3) ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวน ท่ีจําเปนตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ

แตละฝาย 

4) ประเมินศักยภาพและความสามารถของหนวยงานในการดําเนินงาน

เรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและสภาวะวิกฤต พรอมระบุ

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง  ไดแก 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

5) รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงานทราบ โดย

ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

- จํานวนและรายชื่อบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ /เสียชีวิต 

- ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและการ

ใหบริการ 

- ทรัพยากรสําคัญท่ีตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

- กระบวนงานท่ีมีความเรงดวนและสงผลกระทบอยางสูงหากไม

ดําเนินการ และจําเปนตองดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของแต

ละฝาย 

การตอบสนองในระยะส้ัน   (7 วัน) 

1) ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ

ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชในการ

กอบกูคืน 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 



2) ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชใชในการบริหารความตอเนื่อง 

และดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง ไดแก 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

- วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

- บุคลากรหลัก 

- คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

3) ทบทวนกิจกรรมและการปฏิบัติงานตางๆ ( พรอมระบุ

รายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลา ) 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

4) สื่อสารและแจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ

ตอไปใหกับบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของแต

ละฝาย 

5) รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

หวัหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

การตอบสนองระยะยาว ( มากกวา 1 เดือน) 

1) ติดตามขอมูลขาวสารของสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 

ตางๆ เพ่ือทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน 

และการใหบริการตามความเหมาะสม 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

2) ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรท่ีไดรับ

ผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลาท่ีตองใชใน

การกอบกูคืน 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

3)  ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช

ในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก 

1) สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

2) วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ 

4) บุคลากรหลัก 

5) คูคา/ผูใหบริการท่ีสําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 

4) สื่อสารและแจงสรุปสถานการณและข้ันตอนการดําเนินการ

ตอไปใหกับบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของแต

ละฝาย 



 

6.2 กลยุทธการจัดการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

 คณะนํากลยุทธความตอเนื่องเปนแนวทางจัดการทรัพยากรสําคัญท่ีคณะตองจัดหาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรใหมีความพรอมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือใหการปฏิบัติงานยังคงดําเนินการไดอยางตอเนื่อง สามารถ

ใหบริการแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสียแมในขณะเกิดเหตุการณวิกฤต โดยไดวิเคราะหความตองการ หรือความ

จําเปนตองมีทรัพยากรแยกตามกระบวนการหลัก ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4  กลยุทความตอเนื่อง 

ทรัพยากร กลยุทธ และแนวทางในการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

อาคาร / 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน

หลัก 

1. กําหนดใหใชพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองภายในคณะโดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานท่ี 

ประสานงาน และการเตรียมความพรอมกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี โดยเบื้องตนกําหนดให

ใชโถงชั้น 1 อาคาร 1 เปนศูนยประสานงาน  

2. กรณีท่ีเกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานใหจัดสรรหองเรียนในอาคารเรียนของคณะท่ี

ไมไดรับผลกระทบเปนหอปฏิบัติงาน/หองเรียนสํารองในระหวางการฟนฟู สําหรับหอง

หองปฏิบัติการประสานขอหนวยงานเครือขายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมี

หองปฏิบัติการท่ีสามารถใชทดแทนกันไดใชชวงคราวระหวางการฟนฟู และ/หรือเชา

สถานท่ีสํารอง 

3. กรณีสถานท่ีปฏิบัติงานหลักในพ้ืนท่ีของคณะมีปจจัยเสี่ยงสูงสงผลทําใหบุคลากรไมสามารถ

ปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัติงานหลักคณะกําหนดดานการสอน ใหทุกหนวยงานดําเนินการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบติเปนรูปแบบออนไลน 

100 % และใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน Work From  Home   

วัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ / การ

จัดหาจัดสง

วัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ 

1.กําหนดใหสรรหาอุปกรณเครื่องมือสํานักงาน การเรียนการสอน การวิจัยท่ีมีอยูภายใน มม. 

และหรือสรรหาจากภายนอก หรือบริษัทตัวแทนจําหนายอุปกรณเครื่องมือ  

2.  กําหนดใหมีการจัดหาระบบสํารองขอมูลและคอมพิวเตอรสํารอง ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม

กับการใชงาน พรอมอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมโยงตอผานเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. กําหนดใหพิจารณายืมใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/ Notebook) ของคณะเปนการ

ชั่วคราว หากมีความจําเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง  

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. กําหนดใหมีการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลสําคัญสํารองขอมูลกลางท่ี

คณะ 

5) รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของหนวยงาน ตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

หัวหนาทีมและทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของแตละฝาย 



และขอมูลท่ี

สําคัญ 

2. จัดการระบบการใหบริการในรูปแบบออนไลน (e-Service) มีระบบการเรยีนการสอน

ออนไลน หรือการใชโปรแกรมตาง ๆ เชน การรับสงเอกสาร การรับเรื่อง และการยื่นขอ

อนุมัติ อนุญาต เปนตน  

3. การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมตาง ๆ มาประยุกตใชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การพัฒนา

ระบบ e-Service การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

4. จัดเตรียมซอฟตแวรลิขสิทธิ์ (Licensed Software) ติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใชงานดิจิทัล 

บุคลากรหลัก 1. กําหนดใหใชบุคลากรสํารอง/ ทดแทนภายในหนวยงานหรือกลุมงานเดียวกัน 

2. เตรียมจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติในแตละภารกิจทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  

3. จัดทําภาระงานท่ีตองดําเนินการ และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานจากท่ีบาน (Work from Home) สําหรับ

ภารกิจท่ีไมไดรับผลกระทบหรือมีลักษณะงานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได หรือให

เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน โดยใหบุคลากรรายงานตัวเขางานทุกวัน ผานชอง

ทางการสื่อสารออนไลนตอผูบังคับบัญชาทุกวัน 

5. หากมีความประสงคลาปวย ลากิจ หรือลาพักผอน ขอใหดําเนินการผานระบบลา

ออนไลน 

6. จัดทําขอมูลการติดตอสื่อสารบุคลากรของหนวยงานทุกคน ประกอบดวย ชื่อ 

นามสกุล เบอรโทรศัพท e-mail สํารองไวกรณีตองติดตอสื่อสาร เพ่ือใหมา

ปฏิบัติงานในกรณีมีเหตุเรงดวนฉุกเฉินท่ีจะตองมอบหมายใหดําเนินการและให

บุคลากรทุกคนเปดโทรศัพทมือถือเปนประจําใหสามารถติดตอได และปฏิบัติตาม

คําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คูคา/ 

ผูใหบริการท่ี

สําคัญ/ 

ผูมีสวนได

สวนเสีย 

1. ชองทางการติดตอสื่อสารบุคลากรติดตอสื่อสารงานดานเอกสารผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส MUSIS E-mail และ กลุม LINE 

2. กําหนดชองทางการประชาสัมพันธและแจงเหตุทุกรูปแบบและกําหนดการใชสื่อ

ประชาสัมพันธ ใหขอมูลเก่ียวกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินในแตละระดับภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

  



แผนปองกันและแกไขกรณีเหตุการณโรคระบาด (Covid-19) 

เหตุการณ แนวปฏิบัติในการปองกัน 

กอนเกิดเหต ุ 1) ทีมบริหาร/ผูประสานงานฯ รวมกันติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ระบาดของโรคพาหะ วิธีปองกันและแกปญหารวมถึงประเมินสถานการณเบื้องตน 

 2) เตรียมความพรอมโดยการหาขอมูลเก่ียวกับโรค โอกาสแพรระบาดในพ้ืนท่ีหรือสํานักงาน 

พรอมท้ังจัดหาเวชภัณฑตางๆ ท่ีจําเปน เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล อุปกรณ

ลางแผล เจลลางมือ เปนตน เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับบุคลากร 

 3) ประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขกรณีติดโรคหรือมีความสุม

เสี่ยงท่ีเก่ียวของ 

 4) จัดทําประกาศ แนวทาง หรือคูมือการปองกันการติดเชื้อจากการระบาดท่ีสอดรับกับ

ระเบียบหรือแนวทางของหนวยงานรับผิดชอบหลัก และเผยแพรใหทราบอยางท่ัวถึง  

ขณะเกิดเหตุ 1) รวบรวมรายชื่อบุคลากร/นักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากการระบาด 

 2) กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานเฉพาะใหกับบุคลากรท่ีจัดอยูในกลุมเสี่ยงและเฝาระวัง โดย

พิจารณาถึงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

 3) จัดหาอุปกรณอนามัยท่ีจําเปนและเพียงพอ เชน อุปกรณลางมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ

รางกาย และอุปกรณอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 4) ชี้แจงและทําความเขาใจในแนวปฏิบัติ กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมท่ีมี

ผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก งดการเรยีนการสอนรูปแบบ on-site 

 5) กําหนดใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัตเิปนรปูแบบ

ออนไลน 100 % สําหรับบุคลากรใหปฏิบัติงานท่ีบาน Work From Home และปฏิบัติ

หนาท่ีผานระบบออนไลนเปนหลักท้ังการประชุม อบรมสัมมนาผานสื่อออนไลน เชน 

Zoom, Webex, Microsoft term, Google meet   

 6) หากบุคลากรเปนผูติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก จมูกไมไดกลิ่น 

ลิ้นไมรับรส ขอใหรีบไปรับการตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลและรายงานผูบังคับบัญชา

ชั้นตนเพ่ือทราบโดยดวน 

 7) สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษารับวัคซีนโควิด 100 % และดําเนินการสุมตรวจเชื้อโรค

วิดสําหรับบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานภายในคณะทุกสัปดาห 

 8) สนับสนุนทรัพยากรท่ีสําคัญ/จําเปนดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอการปฏิบัติงาน เชน 

คอมพิวเตอรโนตบุค, โปรแกรม/Application ท่ีใชในการติดตอสื่อสาร,ระบบเครือขายท่ี

มีเสถียรภาพ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 



หลังเกิดเหตุ 1) พบผูติดเชื้อในสถานท่ีทํางาน กําหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning เพ่ือทําความสะอาดและ

ฆาเชื้อโรคภายในสถานท่ีทํางาน และปดสถานท่ีทํางาน 3 วัน 

 2) ประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับโรค การปองกัน และการดูแลตนเองท่ีเปนประโยชนใหแก

บุคลากร 

 

  



แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานอุทกภัย 

เหตุการณ แนวปฏิบัติในการปองกัน 

กอนเกิดเหต ุ 1) ติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาสวนราชการหรือสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง และ

เชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 

 2) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสี่ยง จุดท่ีมีโอกาสเกิดไฟรั่วและซอมแซมใหพรอมใชงาน รวมท้ัง

สํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

 3) สํารวจ รวบรวมพ้ืนท่ีเสีย่ง จุดท่ีมีโอกาสเกิดไฟรั่วและซอมแซมใหพรอมใชงาน รวมท้ัง

สํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 

 4) ดําเนินการปองกันความเสียหายเบื้องตน เชน นํากระสอบทรายก้ันหองควบคุมระบบ

ไฟฟา เคลื่อนยายทรัพยสินของทางราชการ เชน รถราชการ เปนตน ท่ีอาจจะเกิดความ

เสียหายไปไวในท่ีปลอดภัย 

ขณะเกิดเหตุ 1) ทีมงานบริหารความตอเนื่องและเจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี ตรวจสอบ/ประเมิน 

สถานการณและรายงานตอทีมหัวหนาบริหารความตอเนื่องฯ 

 2) ผูปฏิบัติงานตองยายเอกสารและอุปกรณตางๆ ข้ึนจากบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง (ชั้น 1 ของทุก

อาคาร) และวางกระสอบทรายเปนแนวปองกันน้ําทวมบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 3) ผูประสานงานคณะกรรมการฯ ดําเนินการ เชน ประชาสัมพันธใหคนในอาคารอพยพหนี

น้ําทวม 

 4) จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือเฝาระวังและเตรียมขนยาย Server ตลอด 24 ชั่วโมง  

 5) กําหนดใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน และจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 

หลังเกิดเหตุ 1) ดําเนินการสํารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพยสินท่ีเสียหาย และจัดหา

อุปกรณและระบบทดแทนในการปฏิบัตงิาน 

 

  



แผนการปองกันเหตุการณประทวง/จลาจล และการกอการราย 

เหตุการณ แนวปฏิบัติในการปองกัน 

กอนเกิดเหต ุ 1) ประเมินสถานการณตาม ประเด็นปญหาของกลุมผูชุมนุมท่ีเขามาประทวงเพ่ือเตรียมการ

ปองกันและแกไขปญหา 

 2) จัดเตรียมกําลังเจาหนาท่ีและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของ โดยเตรียม

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เช็คกลองวงจรปด ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟาใหพรอมใช

งาน 

ขณะเกิดเหตุ 1) ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมถึงบุคคลท่ีเขามาติดตองาน

ภายในอาคาร ทราบและเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตนเม่ือมีการชุมนุมประทวง 

 2) กําหนดเจาหนาท่ีติดตามสถานการณ และรายงานความเคลื่อนไหวของผูชุมนุมตลอด 24 

ชั่วโมง 

 3) แจงใหบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํารองขอมูลพรอมการปฏิบัติงานท่ีบานจนกวา

เหตุการณจะกลับสูสถานการณปกติ 

 4) สรุปสถานการณท้ังหมดและรายงานใหประธานคณะกรรมการฯ ทราบ 

หลังเกิดเหตุ สํารวจความเสียหายและฟนฟูความเสียหายใหกลับคืนสภาวะปกติ 

 

  



แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานอัคคีภัย 

กอนเกิดเหตุเพลิงไหม 

1) สํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคารรวมท้ังเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง เสนทางอพยพหนีไฟ

และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2) ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม รวมถึงการซอมบํารุง และตรวจตราปม

น้ํา สายทอ ถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะตอง

มีสารเคมีท่ีใชในการดับเพลิงตามปริมาตรท่ีกําหนดและเปลี่ยนน้ํายาตามวาระและอายุของน้ํายานั้น และ

ติดตั้งในท่ีท่ีเห็นไดชัดเจน สามารถหยิบใชงานไดสะดวก ไมมีสิ่งกีดขวาง 

3) จัดทําปายสื่อความหมายปลอดภัย เชน “ทางหนีไฟ FIRE EXIT” ตองเห็นชัดเจนท้ังกลางวัน และกลางคืน 

ปายขอความ “หามใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม IN CASE OF FIRE DO NOT USE ELEVATORS” “ทางเขา 

ENTRANCE” และ “ทางออก EXIT” เปนตน 

4) การฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการดับเพลิงเบื้องตน วิธีใชอุปกรณดับเพลิง รูวิธีการแจงเหตุเพลิง

ไหม เปนตน 

5) การฝกซอมปฏิบัติระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  



ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

 

 

 



 

 

 

หลังเกิดเหตุเพลิงไหม 

1) ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณเพลิงไหม 

2) สํารวจความเสียหายและความตองการตางๆ ตามแผนบริหารความตอเนื่อง 

3) ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายใหกลับคืนสภาพปกติ 

  



แผนการปองกันระบบไฟฟาดับท่ีหองแมขาย (EG Data Center) 

กอนเกิดเหตุ 

1) ตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณสํารองไฟฟาภายในหองแมขาย 

2) ดําเนินการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา 

3) ตรวจสอบความพรอมใชและถูกตองของขอมูลท่ีไดรับการสํารองไว 

 

ขณะเกิดเหตุ 

1. ตรวจสอบระยะเวลาท่ีไฟฟาดับ เพ่ือเทียบกับระยะเวลาท่ีสามารถสํารองไฟฟาไวได 

2. แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

3. ถาไมสามารถดําเนินการสํารองไฟฟาไดตลอดระยะเวลาท่ีไฟฟาดับ ใหดําเนินการปดเครื่องแมขาย และ 

อุปกรณตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 เครื่องแมขายเว็บไซต (Website Server) 

3.2 เครื่องแมขายฐานขอมูล (Database Server) 

3.3 ระบบสํารองขอมูล (Back up) 

3.4 ระบบเฝาระวังเครือขาย (Network Monitoring) 

3.5 อุปกรณเครือขาย (Network Device) 

3.6 ระบบสํารองไฟฟา (UPS) 

3.7 ระบบปรับอากาศ 

 

หลังเกิดเหตุ 

1) ตรวจสอบกับงานกายภาพฯ วาระบบไฟฟาทํางานปกติแลวหรือไม 

2) ถาระบบไฟฟากลับมาทํางานปกติแลวใหดําเนินการเปดเครื่องแมขายและอุปกรณตามลําดับ ดังนี้ 

1.1. ระบบปรับอากาศ 

1.2. ระบบสํารองไฟฟา (UPS) 

1.3. อุปกรณเครือขาย (Network Device) 

1.4. ระบบเฝาระวังเครือขาย (Network Monitoring) 



1.5. ระบบสํารองขอมูล (Back up) 

1.6. เครื่องแมขายฐานขอมูล (Database Server) 

1.7. เครื่องแมขายเว็บไซต (Website Server) 

3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบเครื่องแมขาย ถาไมถูกตองใหดําเนินการกูคืนจากระบบสํารองขอมูล 

4) แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

5) บันทึกในระบบรายงาน Incident 

 

แผนการปองกันการโจมตีทางไซเบอร (Cyber Attack) 

กอนเกิดเหตุ 

1. ติดตั้งเครื่องแมขายไวหลัง Firewall 

2. ตั้งคา Firewall ใหปองกันการโจมตีทางไซเบอร โดยเปดใหผานไดเฉพาะท่ีใชงานเทานั้น 

3. ตั้งคา Firewall  และ Antivirus ภายในเครื่องแมขาย 

4. อัพเดท Firewall ทุกวันหลังเท่ียงคืน 

5. อัพเดทเครื่องแมขาย เดือนละ 1 ครั้ง หรือไดรับการแจงเตือน Patch 

6. ดําเนินการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา 

7. ตรวจสอบความพรอมใชและถูกตองของขอมูลท่ีไดรับการสํารองไว 

 

ระหวางเกิดเหตุ 

1. ทําการตรวจสอบการโจมตีท่ีเขามา (โจมตีจากท่ีไหน ไปท่ีไหน อยางไร) 

2. แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

3. นําเครื่องท่ีโดนโจมตีออกจากระบบเครือขาย   

4. ตั้งกฏใน Firewall เพ่ือปดก้ันการโจมตีท่ีเขามา 

5. ตรวจสอบเครื่องแมขายท่ีโดนโจมตีวาทํางานผิดปกติหรือไม ถาผิดปกติใหดําเนินการแกไข 

6. นําเครื่องแมขายท่ีโดนโจมตีและทํางานปกติแลวตอกลับเขาสูระบบเครือขาย 

7. ตรวจสอบการทํางานถายังไมปกติใหกลับไปแกไขอีกครั้ง (ตั้งแตขอ 1) 

8. สรุปผลการโจมตีและวิธีแกไข แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 



 

หลังเกิดเหตุ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบเครื่องแมขาย ถาไมถูกตองใหดําเนินการกูคืนจากระบบสํารองขอมูล 

2. แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

3. บันทึกในระบบรายงาน Incident 

 

แผนปองกันการโดนเรียกคาไถเครื่องแมขายจาก Ransomware 

กอนเกิดเหตุ 

1. ติดตั้งเครื่องแมขายไวหลัง Firewall 

2. ตั้งคา Firewall ใหปองกันการโจมตีทางไซเบอร โดยเปดใหผานไดเฉพาะท่ีใชงานเทานั้น 

3. ตั้งคา Firewall  และ Antivirus ภายในเครื่องแมขาย 

4. อัพเดท Firewall ทุกวันหลังเท่ียงคืน 

5. อัพเดทเครื่องแมขาย เดือนละ 1 ครั้ง หรือไดรับการแจงเตือน Patch 

6. ดําเนินการสํารองขอมูลตามรอบระยะเวลา 

7. ตรวจสอบความพรอมใชและถูกตองของขอมูลท่ีไดรับการสํารองไว 

 

ระหวางเกิดเหตุ 

1. แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

2. นําเครื่องท่ีโดนโจมตีออกจากระบบเครือขาย 

3. ดําเนินการแกไขโดยนําขอมูลกลับมาจากระบบสํารองขอมูล 

4. สรุปผลความเสียหายและวิธีแกไข แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 

 

หลังเกิดเหตุ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบเครื่องแมขาย ถาไมถูกตองใหดําเนินการกูคืนจากระบบสํารองขอมูล 

2. แจงหัวหนางาน และ รองคณบดีท่ีกํากับดูแล 



3. บันทึกในระบบรายงาน Incident 

 


