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ค าน า 

  จากนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พศ2555-2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดความสูญเสียและความเสียหายแก่องค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ
และตระหนักรู้ส าหรับบุคลากรให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันกาล จึงได้มีการจัดท าแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Planning) พ.ศ.2555-2559 โดยคณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงประจ ากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับ
บุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน 

  ขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้ค าแนะน า คณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาเห็นชอบและ
คณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจ ากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ท าให้แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ท้ายนี้ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็ด้วยบุคลากรทุกท่าน ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเลิ่นเล่อ
ร่วมมือกันดูแลรักษา ป้องกันภัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่ถือเป็นภารกิจส าคัญ  
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หลักการและเหตุผล 
 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงานเพ่ือช่วย
สนับสนุนให้การบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ อันน าไปสู่การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา การแข่งขัน โดยลดความเสียหายและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินได้อย่างเป็นระบบ  
  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลส าคัญของมหาวิทยาลัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานในสังกัด
ร่วมโครงการบูรณาการตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรและโครงการติดตามและสอบทานผลการสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทุกหน่วยงาน
ได้ด าเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
2549 และเร่งรัดให้ด าเนินงานตามข้อก าหนดเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบภายใน 30 มิถุนายน 2557 
  สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท าแผน
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Planning) พ.ศ.2555 – 2559 โดยคณะกรรมการด าเนินการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงประจ ากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างฉับพลัน
ทันเวลา 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ให้มีเสถียรภาพและความพร้อมส าหรับการใช้งาน 

2. เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
3. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องสามารถแก้ไข

สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

  ด้วยพันธกิจของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะพัฒนาระบบดูแลระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในกระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม ดูแล ภารกิจ กิจกรรมของกระบวนการท างานอันจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วมีผลกระทบท าให้ขัดขวางการด าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของกอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบด้านความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม อายุการใช้งานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ช ารุด อุปกรณ์ไม่
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น 
  2. ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์
ท าขึ้น เช่น วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ าท่วม กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพลิงไหม้ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การ
ปรับปรุงสถานที่ การไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การก่อการร้ายและการโจรกรรม 
เป็นต้น 

 3. ความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกิดจากระบบการท างานของโปรแกรมต่างๆ เช่น การใช้
โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ช่องโหว่ของซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น ถูกผู้ไม่หวังดีท าลายระบบ มัลแวร์และไวรัส
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 4. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ เกิดกับระบบสารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ระบบหยุดท างานหรือไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลถูกท าลาย การ
ลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล การส ารองข้อมูลที่ไม่เหมาะสม  
  5. ความเสี่ยงด้านบุคลากร เกิดจากบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การท างาน ความไม่พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การเจ็บป่วย 
การก าหนดหน้าที่และสิทธิของบุคลากร/คณะท างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทุกฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
บุคลากรภายนอกที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น  
  6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายผู้บริหา ร เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไป 

 7. ความเสี่ยงด้านพัสดุและการเงิน  การได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
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  อีกท้ังผลการติดตามและสอบทานจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2557 ได้รับทราบเอกสารหลักฐานและร่างประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ แต่ยังขาดแผนฉุกเฉินที่ชัดเจน ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงประจ ากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ วิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ความเสี่ยงที่อาจ
เป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้องท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤต จะได้เป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล อีกทั้ งแก้ไข
ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การใหบ้ริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. การส ารองข้อมูล (Backup) สารสนเทศ 
3. การรีสโตร์ฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่น (Database & Application Restore) 
4. การระงับอัคคีภัย 
5. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.  การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
แผนฉุกเฉินด้าน  การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ความเสี่ยงด้าน  ระบบเครือข่าย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้ันตอนและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สับสนเมื่อเกิดเหตุ 

2.   เพ่ือความปลอดภัย และลดความเสียหาย ของข้อมูลและระบบเครือข่ายเมื่อเกิดเหตุ 
 
บุคลากรผู้รับผิดชอบ   

1. หัวหน้างานระบบเครือข่าย    โทร.055 961 524 
2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย     โทร.055 961 524 
 

เอกสารประกอบ 
1. PM-NET-002 ระเบียบปฏิบัติเรื่องการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

                   Monitor/User

                
                    

                    User

               

            

                    

                       User

                       User        
 



 
 

Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

DHCP DHCP-01-SVR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่แจก IP address ให้
เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ NU 
Net 

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update 
patch ให้เป็นปัจจุบัน 

5 WI-NET-
010  
การ

ให้บริการ 
DHCP 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\DHCP  

Windows 2008 
Server / Microsoft 
Forefront 

Harddisk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

5 

service ของ DHCP 
ไม่ท างาน 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

4 

Harddisk เต็ม ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน โดยปล่อย
ให้พ้ืนที่ HD เหลือ
น้อยกว่า 1 GB 

3 

DNS DC-01-SVR , DC-02-
SVR , DC-06-SVR , 
NU-04-SVR , NU-05-
SVR , NU-06-SVR  

ให้บริการ Service DNS 
ของทั้งมหาวิทยาลัย และ
เป็น Domain Controller 

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update patch 
ให้เป็นปัจจุบัน 

4 WI-NET-
011 
การ

ให้บริการ 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\DNS  

Harddisk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 2 

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DHCP%20
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DHCP%20
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DHCP%20
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DHCP%20
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DNS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DNS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DNS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/DNS
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

HD ส ารองเสีย DNS 

Windows 2008 
Server / Windows 
2012 Server / 
Microsoft Forefront 

Harddisk เต็ม ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน โดยปล่อย
ให้พ้ืนที่ Drive C: ของ 
HD เหลือน้อยกว่า 1 
GB 

3 

  service ของ DNS 
ไม่ท างาน 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

5 

  Database สูญหาย ไม่มีระบบ Backup / 
Recovery 

5 

  ไม่สามารถ Link กัน
ระหว่าง DC ได้ 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

2 

Mail EX2K10-HC-02, 
MAILBOX-02-SVR 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่ให้บริการระบบ e-
mail กับ User ภายใน

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 
 
Webmail ไม่ท างาน 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update patch 
ให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่มีระบบตรวจสอบ

5 WI-NET-
014 
การ

ให้บริการ e-

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Mail 
Exchange  

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Mail%20Exchange
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

มหาวิทยาลัย แม่ข่าย ไม่สามารถใช้งาน 
Webmail จาก
ภายนอกได้ 

การท างาน 
ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

mail 

Ironport (Mail 
Gateway) 

อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่
คัดกรองจดหมายที่ไม่ดีออก
จาก e-mail ที่จะถูกส่งเข้า
มาในมหาวิทยาลัยและก่อน
ส่งออกไปนอกมหาวิทยาลัย 

Harddisk เต็ม ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน โดยปล่อย
ให้พ้ืนที่ของ HD เหลือ
น้อยกว่า 1 GB 

3 

Storage1 (IBM SAN), 
Storage2 (IBM SAN) 

อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่
เก็บฐานข้อมูล e-mail และ
จดหมายของ User 

Harddisk เสีย / 
Harddisk SAN เสีย 

ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

3 

Exchange Server 
2010 

Software ท าหน้าที่
ให้บริการ e-mail 

service ของ e-mail 
ไม่ท างาน 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

5 

Windows 2008 
Server R2 / 
Microsoft Forefront 

ระบบปฏิบัติการเพ่ือใช้
บริหารจัดการ Exchange  

ไม่สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่าง SAN กับ e-
mail server ได้ 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

5 
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

ถูกโจมตีจากไวรัส
และ Spam 

ปริมาณการเข้าออก
ของ e-mail มาก
ผิดปกติ หรือพบว่ามี 
spam เข้ามามาก
ผิดปกติ 

2 

Proxy PUBLIC-WEB-01 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่ให้บริการ Internet 
Authentication  

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 
 
Harddisk เสีย 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update patch 
ให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่มี HDD ส ารอง 

4 WI-NET-
012 
การ

ให้บริการ 
Proxy 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\ISA  

 Microsoft TMG 
Server 2010 

Software ท าหน้าที่
ให้บริการ Web Cacheing  

service ของ Proxy 
ไม่ท างาน 
 
Harddisk เต็ม 

ไม่สามารถติดต่อ
เครื่องเก็บค่า 
configuratioin ได้ 
ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

5 

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/ISA
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/ISA
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/ISA
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/ISA
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

Windows 2008 
Server R2 / 
Microsoft Forefront 

ระบบปฏิบัติการเพ่ือใช้
บริหารจัดการ TMG และ 
ISA 

Harddisk เต็ม ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน โดยปล่อย
ให้พ้ืนที่ของ HD เหลือ
น้อยกว่า 1 GB 

2 

Firewall FortiGate อุปกรณ์ท าหน้าที่ให้บริการ
ระบบรักษาความปลอดภัย 
และตรวจสอบยืนยันตัวตน
ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และบริหาร
จัดการ Banwidth  

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

อุปกรณ์จ านวน 1 
เครื่อง 

ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง ใน
กรณีท่ีอุปกรณ์เกิด
เหตุขัดข้อง 

5 สัญญา งาน
จ้างดูแลและ
บ ารุงรักษา

ระบบ
เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
2557 

\\storage\noc$\
คู่มือ
ระบบ\Fortinet  

FortiAnalyser อุปกรณ์ท าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Logs) 

อุปกรณ์จ านวน 1 
เครื่อง 

ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง ใน
กรณีท่ีอุปกรณ์เกิด
เหตุขัดข้อง 

5 \\storage\noc$\
สัญญา\สัญญา งาน
จ้างดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
2557.doc  

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Fortinet
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
file://///storage/noc$/สัญญา/สัญญา%20งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์%202557.doc
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

Blade 
Center H - 

01 

IBM BladeCenter H 
(SN#YK168084715N) 

อุปกรณ์ที่รวบรวม server 
อุปกรณ์ Network และสาย
เคเบิล ให้เรียบง่ายประหยัด
พ้ืนที่และพลังงานมากข้ึน 

หน่วยบริการ
ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 

ไฟฟ้าดับ UPS IBM ไม่จ่าย
ไฟฟ้าในกรณีท่ีไฟดับ 

5 WI-NET-
016 

Server 
Room 

SD-NET-003 
การตรวจสอบ

ภายในห้องแม่ข่าย 

    Bay 1 - TCU-LM เครื่องแม่ข่ายให้บริการ 
Learning Management 
TCU 

    Bay 2 - SharePoint เครื่องแม่ข่ายให้บริการ 
SharePoint 

    Bay 3 -SIM-MGR 
(พัฒนาระบบขอไปใช้) 

เครื่องแม่ข่ายให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

งานระบบ
สารสนเทศ 

Blade 
Center H - 

02 

IBM BladeCenter H 
(AMM684155044) 

อุปกรณ์ที่รวบรวม server 
อุปกรณ์ Network และสาย
เคเบิล ให้เรียบง่ายประหยัด
พ้ืนที่และพลังงานมากข้ึน 

หน่วยบริการ
ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 

Hyper-V  Bay 1 - BH2-01 เครื่องแม่ข่ายให้บริการ 
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

(Hyper-V) Virtualization System 
โดยใช้ Hyper-V  Bay 2 - BH2-02 

(Hyper-V) 

 Bay 3 - BH2-03 
(Hyper-V) 

 Bay 4 - BH2-04 
(Hyper-V) 

vSphere  Bay 5 - BH2-05 
(vSphere) 

เครื่องแม่ข่ายให้บริการ 
Virtualization System 
โดยใช้ vSphere  Bay 6 - BH2-06 

(vSphere) 

 Bay 7 - BH2-07 
(vSphere) 

   Bay 8 - BH2-08 
(DEV) 

เครื่องแม่ข่ายให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

งานระบบ
สารสนเทศ 
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

   Bay 9 - BH2-09 
(DEV) 

เครื่องแม่ข่ายให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

   Bay 11 - kaspersky 
Server 

เครื่องแม่ข่ายให้บริการ 
Antivirus Kaspersky 

หน่วยบริการ
ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์

แม่ข่าย 
   Bay 12 - Lync-Lab-

01 
เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดสอบ
ระบบ Lync 

   Bay 13 - Lync-Lab-
02 

Wireless Wireless Gateway อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่
บริหารจัดการ Access 
Point 

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update patch 
ให้เป็นปัจจุบัน 

4 WI-NET-
019 
การ

ตรวจสอบ 

ระบบ 
Wireless 

\\storage\noc$\
คู่มือ
ระบบ\wireless  

Access Point อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย 

Wireless Gateway 
เสีย 

ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง 
เนื่องจากมีราคาแพง / 
ไม่มีการ Backup ค่า 
Configuration  

3 

file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
file://///nusan2/noc$/คู่มือระบบ/wireless
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

Link Load Balance Link 
(A10) 

อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่ 
Load balance Link ทั้ง 3 
link ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

Link Down พร้อม
กันทั้ง 3 link 

ไม่มี link ส ารอง 5 WI-NET-
009 Link 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Allot 
\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\A10  Switch อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่

สลับสัญญาณ 
Switch เสีย ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง 1 

Monitoring PC เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ท า
หน้าที่เป็นจอ Monitoring 
ระบบ 

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

เครื่องคอมพิวเตอร์
เสีย 

ไม่มีแผนหรือระบบ 
Backup / Recovery 

2 WI-NET-
008 

Monitor 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ  

Software :  IPSentry, 
PRTG, Omnivista, 
Firewall, Load 
Balance Link  

Software ที่น ามา run บน 
PC แต่ละเครื่องเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบระบบ 

Service ที่ run 
ท างานไม่ปกติ 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

2 

Storage Storage เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่บริหารจัดการ 
Storage 

หน่วยจัดการ
ระบบ

เครือข่าย 

อุปกรณ ์SAN เสีย/
ใช้งานไม่ได้ 

ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง 5 WI-NET-
015 
การ

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ\SAN2  

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Allot
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/SAN2
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/SAN2
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/SAN2
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/SAN2


15 
 

Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

Storage (IBM SAN) 4 
เครื่อง,  

อุปกรณ์เครือข่ายท าหน้าที่
เป็น Storage จัดเก็บข้อมูล 

HD SAN เสียพร้อม
กันหลายลูก 

ไม่มี HD ส ารอง 5 ให้บริการ 
SAN 

Windows 2003 
Server 

ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่บริหารจัดการ 
Storage 

สาย fiber ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง SAN 
Storage กับ Server 
ขาดหรือใช้งานไม่ได้ 

ไม่มีอุปกรณ์และระบบ
ส ารอง 

2 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไม่สามารถใช้
งานได้ 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
และไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส ารอง 

2 

VPN ISA-PUBLISH เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่ให้บริการ VPN จาก
ภายนอก 

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

OS มีช่องโหว่ ท าให้
ถูกโจมตีได้ 

เปิด Port ที่ไม่จ าเป็น 
/ ไม่ update patch 
ให้เป็นปัจจุบัน 

2 WI-NET-
020 การ
บริการ 
Virtual 
Private 

Network 

\\storage\noc$\
คู่มือระบบ 

Windows 2008 
Server R2 

service ของ 
Routing and 
Remote ไม่ท างาน 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
การท างาน 

3 
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

(VPN) 

Server 
room 

ระบบไฟฟ้าหลัก ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

ระบบปรับอากาศ
เสีย 

ไม่มีระบบตรวจสอบ/
ระบบส ารอง 

3 WI-NET-
016 

Server 
Room 

SD-NET-003 
การตรวจสอบ
ภายในห้องแม่ข่าย   ระบบไฟฟ้าส ารอง ไฟฟ้าดับ ไม่มีระบบไฟฟ้าส ารอง 3 

  ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

UPS / เครื่องปั่น
ไฟฟ้าส ารองใช้ไม่ได้ 

ไม่มีระบบตรวจสอบ
ว่ายังใช้งานได้อยู่
ตลอดหรือไม่ 

3 

Windows 
Update 

WSUS.NU.LOCAL เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท า
หน้าที่ให้บริการ update 
patch ให้กับ User ที่ join 
domain เข้า NU โดย
อัตโนมัติ 

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

Hard Disk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\WSUS  

Windows 2012 
Server 

ระบบปฏิบัติการ Hard Disk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4 

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/WSUS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/WSUS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/WSUS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/WSUS
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

KMS 
Server 

Windows 2008 
Server / Microsoft 
Forefront 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับบริหารจัดการ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

Hard Disk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\KMS  

SharePoint 
Server 

Windows 2008 
Server / Microsoft 
Forefront 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับให้บริการเว็บท่า  

หน่วยบริการ
ระบบ

คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

Hard Disk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือ
ระบบ\Sharepoint  

Web 
Server 

WWW-01-SVR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับให้บริการพ้ืนที่จัดท า
เว็บไซต์ ส าหรับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยบริการ
เว็บไซต์ 

 

 

 

 

Hard Disk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4     

การแก้ไขปัญหา
ระบบ IIS Error 

ไม่สามารถรัน ASP 
หรือ PHP ได้ 

3   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\IIS\การ
แก้ไขปัญหาระบบ 
IIS Error.doc  

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/KMS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/KMS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/KMS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/KMS
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Sharepoint
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

WWW-07-SVR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับให้บริการพ้ืนที่จัดท า
เว็บไซต์ ส าหรับนิสิต 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการ
เว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

Harddisk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\การแก้ไข
ปัญหา กรณี Hard 
Disk เสีย.doc 

การแก้ไขปัญหา
ระบบ IIS Error 

ไม่สามารถรัน ASP 
หรือ PHP ได้ 

3   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\IIS\การ
แก้ไขปัญหาระบบ 
IIS Error.doc  

WEB-01-SVR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับให้บริการเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Harddisk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\การแก้ไข
ปัญหา กรณี Hard 
Disk เสีย.doc 

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
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Service องค์ประกอบ ค าอธิบายส่วนประกอบ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง  ระดับ
ความส าคัญ

(1-5) 

แผนป้องกัน
และแผน

แก้ไข 

แหล่งอ้างอิง/
เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

หน่วยบริการ
เว็บไซต์ 

 
 

การแก้ไขปัญหา
ระบบ IIS Error 

ไม่สามารถรัน ASP 
หรือ PHP ได้ 

3   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\IIS\การ
แก้ไขปัญหาระบบ 
IIS Error.doc  

WIFI-SVR เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับเว็บไซต์เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) 

Harddisk เสีย ไม่มี HD ส ารอง หรือ 
HD ส ารองเสีย 

4   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\การแก้ไข
ปัญหา กรณี Hard 
Disk เสีย.doc 

การแก้ไขปัญหา
ระบบ IIS Error 

ไม่สามารถรัน ASP 
หรือ PHP ได้ 

3   \\storage\noc$\
คู่มือระบบ\Web 
Server\IIS\การ
แก้ไขปัญหาระบบ 
IIS Error.doc  

file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/การแก้ไขปัญหา%20กรณี%20Hard%20Disk%20เสีย.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc
file://///storage/noc$/คู่มือระบบ/Web%20Server/IIS/การแก้ไขปัญหาระบบ%20IIS%20Error.doc


 
 
แผนฉุกเฉินด้าน  การส ารองข้อมูล (Backup) สารสนเทศ 
 
ความเสี่ยงด้าน  1. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้ันตอนและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สับสนเมื่อเกิดเหตุ 

2.   เพ่ือความปลอดภัย และลดความเสียหาย ของข้อมูลและระบบสารสนเทศเม่ือเกิดเหตุ 
 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ   
1.   ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ       โทร.055 961 546 
 

เอกสารประกอบ 
1. WI-DEV-03 วิธีการแบ็กอัปฐานข้อมูล 
2. WI-DEV-05 วิธีการแบ็กอัปแอปพลิเคชัน 
3. FM-DEV-025 แบบบันทึกการแบ็กอัปข้อมูล 
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Y Y 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

1. ขั้นตอนการแบ็กอัปฐานข้อมูล (WI-DEV-03 วิธีการแบ็กอัปฐานข้อมูล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

          1      ื    
     2.00  . 

    Tape     ็                 

  ้     
 

    3         ื   
     2.00  . 

   ค ึ  ช   โ     
     8.30-20.00 

      ศ   ์ 
     10.00  . 

Full Backup 

Differential Backup 

Transaction Log Backup 

Tape Backup 

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-25 
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Y Y 

Y 

N 

N 

 2. ขั้นตอนการแบ็กอัปแอพพลิเคชัน (WI-DEV-05 วิธีการแบ็กอัปแอพพลิเคชัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
     3.00  . 

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-25 

  ้     
 

      ศ   ์ 
     10.00  . 

Full Backup 

Tape Backup 

         

    Tape     ็                 
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Y 

N 

3. ขั้นตอนการทดสอบการรีสโตร์ฐานข้อมูล (WI-DEV-03 วิธีการแบ็กอัปฐานข้อมูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-25 

  ้     
 

                
      โ  ์ฐ      ู  

                
 

            ็    ฐ       ู   
  ้        1.    ค  ้  

 

         

      ื  ฐ      ู                    Tape 

       ภ             ค ื       ช       

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-25 
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3. การรีสโตร์ฐานข้อมูลและแอพพลิเคชัน (Database & Application Restore) 
 
แผนฉุกเฉินด้าน  การรีสโตร์ฐานข้อมูลและแอพพลิเคชัน (Database & Application Restore) 
 
ความเสี่ยงด้าน  1. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้ันตอนและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สับสนเมื่อเกิดเหตุ 

2.   เพ่ือความปลอดภัย และลดความเสียหาย ของข้อมูลและระบบสารสนเทศเม่ือเกิดเหตุ 
 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ   
1.   ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ       โทร.055 961 546 
2.   ผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ     โทร.055 961 546 
 

เอกสารประกอบ 
1. WI-DEV-04 วิธีการรีสโตร์ฐานข้อมูล 
2. WI-DEV-06 วิธีการรีสโตร์แอพพลิเคชัน 
3. FM-DEV-023 แบบบันทึกการรีสโตร์ฐานข้อมูล 
4. FM-DEV-024 แบบบันทึกการรีสโตร์แอพพลิเคชัน 
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               ู         

   โ  ์ฐ      ู        ค   
        (     ้     1.1) 

     ิ         ู  ช            ู            

ตรวจสอบหาสาเหต ุ

  ค           

     ค           

                    ู     
     

 

ประเมินความเสยีหาย 

   โ  ์       คช         ค   
        (     ้     1.2) 

     ฐ      ู    
         โ  ์ 

 

               
      โ  ์ 

 

      ิ         ู  ช            ู            

                    ู     
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1.1 ขั้นตอนการรีสโตร์ฐานข้อมูล (WI-DEV-04 วิธีการรีสโตร์ฐานข้อมูล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ฐ      ู         

  ื   Backup Source  
    Local Disk 

        

           

   โ  ์ Full Backup 

   โ  ์ Differential Backup 

   โ  ์ Transaction Log 

            โ  ์ฐ      ู  
 

  ื   Backup Source  
    File Server 

  ื   Backup Source  
       

        

        

           

           

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-023 
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 1.2 ขั้นตอนการรีสโตร์แอพพลิเคชัน (WI-DEV-06 วิธีการรีสโตร์แอพพลิเคชัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              คช          

  ื   Backup Source  
    Local Disk 

        

           

 ๊   ี้ ฟ ์       คช     ฉ         
    ซ  ์ฟ    ์ 

            โ  ์       คช   
 

  ื   Backup Source  
    File Server 

  ื   Backup Source  
       

        

        

           

           

    ึ       ฟ  ์  FM-DEV-024 
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4.  การระงับอัคคีภัย 
 
แผนฉุกเฉินด้าน การระงับอัคคีภัย 
 
ความเสี่ยงด้าน กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
2. เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรกรณีเกิดเหตุเพลิงไฟไหม้ 
3. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากร 

 
บุคลากรผู้รับผิดชอบ   

1.   ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.055 961 560 
2.   หัวหน้างานธุรการ      โทร.055 961 502 
3.    นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว     โทร.055 961 501 
4.    นายพีรพล สุวรรณรัตน์     โทร.055 961 609 
 

เอกสารประกอบ 
1. WI แผนอพยพหนีไฟ 
2. แผนผังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การอพยพหนีไฟ 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 



 
 
5. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 
แผนฉุกเฉินด้าน ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 
ความเสี่ยงด้าน กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันการเสียหายต่อบุคลากรภายในอาคาร 
 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ   
1.   ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.055 961 560 
2.   หัวหน้างานธุรการ      โทร.055 961 502 
3.   นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว     โทร.055 961 501 
4.   นายพีรพล สุวรรณรัตน์     โทร.055 961 609 
 

เอกสารประกอบ 
1. WI แผนฉุกเฉินระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
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เมื่อไฟฟ้าดับเฉพาะภายในอาคาร CITCOMS 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง. 2556.  รายงานผลการตรวจสอบระบบ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2556 

2. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553. 

3. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553. 

4. พระราชกฤษฏีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549. 
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556 . แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยนเรศวร. 
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556 . แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2556 – 

2557. 
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2556. นโยบายบริหารความ

เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559. 
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร . คณะท างานจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง . 2553. คู่มือการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
9. สุชาติ เมืองแก้ว. 2557. การบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย 

 



ภาคผนวก 

1. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและก าหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. คณะกรรมการด าเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจ ากองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. โครงสร้างบุคลากรกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (ผ่านมติเห็นชอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11/2557 
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557) 

 










































































