
แผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2562 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร 
จําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาให้มีความถูกต้องและปลอดภัย เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้ได้งานได้ตามปกติ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของกรมควบคุมโรคได้ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตี
ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงได้จัดทําแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติหรือจํากัดความเสียหายให้น้อยที่สุด     ตลอดจนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1.   เพ่ือกําหนดกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 

2.   เพ่ือป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ ดําเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ 

4. เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ 

 

ขั้นตอนวิธีและแนวทางปฏิบัติ 

1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ 

1.1 การประกาศแผน (Activation) 

องค์กรมีการประกาศใช้แผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีการจัดอบรม
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนด้วย โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รองคณบดีผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านระบบสา
สนเทศของหน่วยงาน จะทําการแจ้งให้คณบดี หรือ ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานทราบ เพ่ือพิจารณาและประกาศใช้แผน
ต่อไป 

1.2 กระบวนการดําเนินงาน (Procedure) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่ผิดปกติในองค์กร โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมี
การเลือกขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการรวบรวมข้อมูล หลักฐานเพื่อหาช่องโหว่ วิธีการที่



ถูกโจมตีหรือระบุตัวผู้โจมตี เพ่ือยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และสามารถป้องกันการโจมตีในลักษณะ
เดิม ระบบงานต่างๆ ที่มีความสําคัญต้องมกีารสํารองข้อมูล เพ่ือความ พร้อมในการกู้คือข้อมูลหากขอ้มูลความเสียหายจาก
การถูกโจมตี 

1.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

มีการจัดทําบัญชีรายช่ือและข้อมูลสําหรับติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้สําหรับการติดต่อหรือให้คําปรึกษา
ทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศกรณีที่มีความจําเป็นฉุกเฉิน เช่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สํานักบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย  (ThaiCert) เป็นต้น 

1.4 การจัดเตรยีมอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network 
Infrastructure Device) 

การเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่มีหน้าที่ดูแลด้านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นใน
กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังน้ี 

- ชุดติดต้ังระบบปฏิบัติการ/ ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย 

- เทปสํารองขอ้มูลหรือฮารด์ดิสก์แบบพกพา 

- ชุดโปรแกรม antivirus 

- อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า 

- อุปกรณ์สํารองต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

- อุปกรณ์สํารองต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- ชุดเคร่ืองมือแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1.5 การสํารองข้อมูล (Backup) 

เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลหรือระบบงาน จากภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ใหส้ามารถกู้
คืนข้อมูลที่เสียหายหรือถูกทําลายกลับมาได้ให้มากทีสุ่ด ให้การดําเนินงานขององค์กรมีความต่อเน่ือง โดยองค์กรมีนโยบาย
การสํารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์สํารองและแผนฉุกเฉนิ (Backup and IT Continuity Plan Policy) 

1.6 การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมีแนวทางดังน้ี 

1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้าม 
บุคคลที่ไมม่ีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปในห้องควบคุมระบบเครือข่าย หากกรณีจําเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบนําพาเข้าไป เพ่ือใช้ในการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 



2) มีการติดต้ัง Firewall เพ่ือป้องกันไม่ให้ผูท้ี่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ
เข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลาและมีการ Monitor 
เป็นประจํา 

3) มีการติดต้ังระบบบัญชีรายช่ือเพ่ือควบคุมและอนุญาตเข้าใช้งานระบบเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตขององค์กรและกลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์  

4) มีการติดต้ังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่าย (Server) และเคร่ืองลูกข่าย (Client) 

5) มีการทําระบบ Authentication โดยมกีาร Login ช่ือผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) 
เพ่ือตรวจสอบสิทธิก่อนเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหรือใช้งานระบบเครือข่าย  

6) มีเจ้าหน้าทีดู่แลระบบเครือข่าย ทําการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ องค์กร 
เพ่ือสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผดิปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศมคีวามถี่ในการ
เรียกใช้ผิดปกติ    เพ่ือจะได้สรุปหาสาเหตุและป้องกันต่อไป 

7) การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะช่วย 
เสริมสร้างมาตรการป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

2. การเตรียมความพร้อมรบสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรขาด
ทักษะความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1) ช้ีแจงและอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ  ด้านซอฟต์แวร์ 
(Software) เบ้ืองต้น ตลอดจนวิธีการใช้ระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

2) สร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security) โดย 
เจ้าหน้าที่ขององค์กร เพ่ือช่วยกํากับดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน 

3) วางกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์จัดทําคู่มือบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

3. กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

3.1 เจ้าหน้าทีต้่องดําเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการป้องกันมิให้ความเสียหายแพร่กระจายในวงกว้าง โดย
จะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบห้องควบคุมระบบทราบโดยด่วนเพ่ือเข้าควบคุมสถานการณ์ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

นายสิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-160-1510  

นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-160-1510  

3.2 แจ้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ คล้ายสังข์ เพ่ือทราบ และดําเนินการสั่งการให้ทมีที่ได้รับ
มอบหมายเข้าควบคุมสถานการณ์ ให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และสามารถกลับมาใช้
งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติการและกู้คืนระบบ กรณีโดนเจาะระบบ และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี 

4.1 ตรวจสอบภัยคุกคาม 

1) ตรวจสอบภัยคุกคามระบุสาเหตุ เพ่ือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในทันท ี



2) รายงานผู้บังคับบัญชา และเรียกประชุมทีมงานที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามสถานการณ์ 

3) วิเคราะห์ขอ้มูลถึงความร้ายแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น 

4.2 ควบคุมภัยคุกคาม 

1) ควบคมุภัยคุกคามเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 

2)  ระบุช่องว่างหรือแหล่งที่มาของภัยคุกคามในระบบเพ่ือปิดช่องทางโจมตีเบ้ืองต้น 

4.3 แก้ไขปัญหา 

1) วิเคราะห์และหาสาเหตุของภัยคุกคามฯท่ีเกิดขึ้น และพร้อมดําเนินการแก้ไขเพ่ือกําจัดเหตุ 

2) หากไมส่ามารถแก้ไขได้ใหติ้ดต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพ่ือขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือ 

3) กําจัดข้อมลู โปรแกรม หรอืสิ่งแปลกปลอมท้ังหลายออกจากระบบ 

4) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ในระบบปฏิบัติการ (System file) และไฟล์อ่ีนๆ 

5) ตรวจสอบระบบเครือข่าย และระบบที่เก่ียวข้องกับการ Remote System 

4.4 กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ 

1) กู้คนืข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเสียหาย หรือติดต้ังระบบปฏิบัติการทั้งหมดใหม ่

2) ติดต้ังข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล (Update Patch) 

3) อุดช่องโหว่ในระบบเครือข่าย 

4) เปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากได้แกไขช่องโหว่ของระบบแล้ว 

4.5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

1) สรุปผลการดําเนินการในการรับมือภัยคุมคามฯ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

2) แจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบบุคลากรในองค์กร ข้อมูลขององค์กร 

 
รายละเอียด 
ช่ือองค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่อยู่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
สถานที่ต ั้ง คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 57  ช ั้น 1  
เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1510 
อีเมล์ sirithanatarathorn.j@ssru.ac.th, wachirasak.th@ssru.ac.th 

 
 
คณะทาํงานหลัก – การติดต่อและบทบาทหน้าที ่
 

ชื่อ สกุล โทรศัพท ์
ที่ทํางาน 

โทรศัพท์มือถือ บทบาทหนา้ทีต่่อการเตรยีม
ความพร้อมสาํหรับภัยคุกคาม

ระบบสารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  คล้ายสังข์ 0-2160-1491 - - ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการ 
   โจมตีจากสื่อต่างๆ 

   - ใหค้ําปรึกษา ตัดสินใจ สั่งการและ 
   ควบคุมการดําเนินงาน 
   - รับรายงานให้สรุปผลการดําเนินงาน 
   ให้ข้อเสนอแนะหลังการดําเนินงาน 
นายสิริธนธราธร 0-2160-1510 061-414-1535 - ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการ 
จิรทีปต์ธนชาติ   โจมตีจากสื่อต่างๆ 

   - ระบ ุเหต ุและรายงานภ ัยคุกคามฯ เพ ื่อ 
   ตรวจสอบและบันทึกภัยคุกคามฯ 
   ประเมินผลกระทบ และระบุถึง 
   หน่วยงาน 
   -  ควบคมุภัยคุกคามฯ เพ่ือบรรเทา 
   ความเสียหายทีเ่กิดจากภัยคุกคามฯ ให ้
   ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกัน 
   ไม่ให้ลุกลามหรือขยายวงไปยังจุด อ่ืนๆ 
   -  การแก้ไขเหตุและกําจัดเหตุของภัย 
   คุกคามฯ ที่เกิดขึ้น 
   - ป้องกนไม่ใหเ้กิดภัยคุกคามใน 
   ลักษณะเด ิมซฎ้าอ ีก 
นายวชิรศักด์ิ  ถิ่นทวี 0-2160-1510 085-186-2520 - Backup ระบบเว็บไซต์ 
   - ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการ 

   โจมตีจากสื่อต่างๆ 
   - ระบ ุเหต ุและรายงานภ ัยคุกคามฯ เพ ื่อ 
   ตรวจสอบและบันทึกภัยคุกคามฯ 



   ประเมินผลกระทบ และระบุถึง 
หน่วยงาน 
-  ควบคมุภัยคุกคามฯ เพ่ือบรรเทา 
ความเสียหายทีเ่กิดจากภัยคุกคามฯ ให้ 
ส่งผลกระทบนอยที่สุด และป ้องก ัน 
ไม่ให้ลุกลามหรือขยายวงไปยังจุดอ่ืนๆ 
-  การแก้ไขเหตุและกําจัดเหตุของภัย 
คุกคามฯ ที่เกิดขึ้น 
- ป้องกันไม่ใหเ้กิดภัยคุกคามใน 
ลักษณะเด ิมซฎ้าอ ีก 

 

รายชื่อผู้สานงานนอกหน่วยงานในการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ 
 

องค์กร ชื่อ สกุล โทรศัพท์ที่ทํางาน Email 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณอโณทัย อรณุเรือง 0-2160-1231 
 

anothai@ssru.ac.th 

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาครัฐ 

- 0-2612-6060 - 

ศูนย์ประสานการรักษาความมัน่คง 
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 
ประเทศไทย (thaicert) 

- 0-2590-3033 - 



ขั้นตอนการปฏ ิบัต ิของทีมงาน 

 
 
ทีม : กลุ่มบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร : อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  คล้ายสังข ์  

หัวหน้าสํานักงาน : นางสาว นิภาวรรณ ธาราศักดิ์  
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม   

 ก่อนการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/ทรพัยากร 
- - - 

 ระหว่างการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 
1. รับเรื่องภัยคุกคามและแจงไปผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยี 1-5 - โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ 

 สารสนเทศ   
 หลังการถูกโจมตี 

- 
ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 

ทีม : กลุม่สนับสนุนระบบบรกิาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป : นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธน  
ผู้ปฏิบัติงาน: นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี  

ขั้นตอนการปฏ ิบัต ิ กิจกรรม   

 ก่อนการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/ทรพัยากร 
1.  ประชุมกลุม่สนับสนุนระบบบริการ 1.  เฝ้าระวังตรวจสอบความผิดปกติของระบบ นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ - ระบบ Monitor, 
เพื่อพิจารณาแนวทาง วิธีการดําเนินงาน  นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี คอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการมอบหมายงานภายในกลุ่ม 2.  ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการโจมตีจากสื่อต่างๆ  - คอมพิวเตอร์ 
2. พิจารณามอบหมายงานเจ้าหน้าที่ 3.  มีกระบวนการ Backup ข้อมูลตามแผน   
ภายในกลุ่ม และหรือเจ้าหน้าที่ในทีม 4. จัดทําคู่มือการก ู้คืนระบบและแก ้ไขป ัญหาเบ ื้องต ้น  - คอมพิวเตอร์ 
อ ื่น ให้ปฏ ิบ ัต ิงานแทนกรณ ีเหต ุ   - คู่มือการก ู้คืนระบบ,แก ้ไข 



 
 5. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการซ้อม 

ปฏิบัติ 
 
 
 

ปัญหาเบื้องต้น,เอกสาร 
ข่าวสาร 
- คอมพิวเตอร์ 

 ระหว่างการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 
1. รับแจ้งเหตุภัยคุกคาม นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ 5 - โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ 
2. ตรวจพบภัยคุกคามจากระบบ Monitor นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี 5 - คอมพิวเตอร์ 

    
    
    
3.  ระบุเหตุและรายงานภัยคุกคามฯ เพื่อตรวจสอบ  15 - คอมพิวเตอร์ 
และบันทึกภัยคุกคามฯ ประเมินผลกระทบ และระบุ    
ถึงหน่วยงาน    
4.  ควบคุมภัยคุกคามฯ เพื่อบรรเทาความเสียหายที ่  5-10 - คอมพิวเตอร์ 
เกิดจากภัยคุกคามฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และ    
ป้องกันไม่ให้ลกุลาม หรือ ขยายวงไปยังจุด อื่นๆ    
5.  การแก้ไขเหตุและกําจัดเหตุของภัยคุกคามฯ ที ่  5-60 - คอมพิวเตอร์ 
เกิดขึ้น    
6.  ป ้องก ันไม่ให ้เก ิดภ ัยคุกคามในลักษณะเด ิมซฎ้าอ ีก  30 - คอมพิวเตอร์ 
7. ประสานงานผู้ติดต่อภายนอก  5-10 - โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ 

    
 หลังการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 

1. ตรวจสอบการทํางานของระบบและข้อมูลว่าถูก นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ 30 - คอมพิวเตอร์ 
กระทบจากการโจมตีแค่ไหน นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี   



 
 2.  การก ู้คืนระบบหรือข้อมูล ให้อย ู่ในสภาพพร้อม  60 - คอมพิวเตอร์ 

บริการ    
3.  ประเมินผลในการดําเนินการรับมือ  30 - คอมพิวเตอร์ 
4.  บันทึกรายงานการดําเนินงาน เพื่อให้บุคคลที ่  60-120 - คอมพิวเตอร์ 
เกี่ยวข้องได้ทราบ และใช้เป็นกรณีศึกษาในภายหลัง    

ทีม : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป : นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธน  
ผู้ปฏิบัติงาน: นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี  

ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม   

 ก่อนการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/ทรพัยากร 
1.  ประชุมกลุม่พัฒนาระบบบริการ 1.  ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนการโจมตีจากสื่อต่างๆ นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ - คอมพิวเตอร์ 
เพื่อพิจารณาแนวทาง วิธีการดําเนินงาน 2.  มีกระบวนการ Backup ข้อมูลตามแผน นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี  
รวมทั้งการมอบหมายงานภายในกลุ่ม   - คอมพิวเตอร์ 
2. พิจารณามอบหมายงานเจ้าหน้าที่ 3. จัดทําคู่มือการก ู้คืนระบบและแก ้ไขป ัญหาเบ ื้องต ้น   
ภายในกลุ่ม และหรือเจ้าหน้าที่ในทีม   - คู่มือการก ู้คืนระบบ,แก ้ไข 
อ ื่น ให้ปฏ ิบ ัต ิงานแทนกรณ ีเหต ุ 4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการซ้อม  ปัญหาเบื้องต้น,เอกสาร 

 ปฏิบัติ  ข่าวสาร 
   - คอมพิวเตอร์ 

 ระหว่างการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 
1. รับแจ้งเหตุภัยคุกคาม นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ 5 - โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ 
2.  ระบุเหตุและรายงานภัยคุกคามฯ เพื่อตรวจสอบ นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี 15 - คอมพิวเตอร์ 
และบันทึกภัยคุกคามฯ ประเมินผลกระทบ    
3.  ควบคุมภัยคุกคามฯ เพื่อบรรเทาความเสียหายที ่  5-10 - คอมพิวเตอร์ 



 
 เกิดจากภัยคุกคามฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และ    

ป้องกันไม่ให้ลกุลาม หรือ ขยายวงไปยังจุด อื่นๆ    
4.  การแก้ไขเหตุและกําจัดเหตุของภัยคุกคามฯ ที ่  5-60 - คอมพิวเตอร์ 
เกิดขึ้น    
5.  ป ้องก ันไม่ให ้เก ิดภ ัยคุกคามในลักษณะเด ิมซฎ้าอ ีก  30 - คอมพิวเตอร์ 
6. ประสานงานผู้ติดต่อภายนอก  5-10 - โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ 

    
 หลังการถูกโจมตี ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ (นาที) เอกสาร/ทรพัยากร 

1. ตรวจสอบการทํางานของระบบและข้อมูลว่าถูก นายสิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ 30 - คอมพิวเตอร์ 
กระทบจากการโจมตีแค่ไหน นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี   
2.  การก ู้คืนระบบหรือข้อมูล ให้อย ู่ในสภาพพร้อม  60 - คอมพิวเตอร์ 
บริการ    
3.  ประเมินผลในการดําเนินการรับมือ  30 - คอมพิวเตอร์ 
4.  บันทึกรายงานการดําเนินงาน เพื่อให้บุคคลที ่  60-120 - คอมพิวเตอร์ 
เก ี่ยวข้องได ้ทราบ และใช ้เป ็นกรณ ีศึกษาในภายหลัง    


