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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน การส ารองและกู้คืนขอ้มลูสารสนเทศ (Backup and Recovery) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนงาน 
  1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง แสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ 
  1.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่ให้บริการระบบบริหารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม/ส านักงานรัฐมนตรี 

2. ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ติดตั้งระบบบริหารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) รวมถึง ที่ติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(Database) โดยก าหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูล
สารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

3. ค าจ ากัดความ 
  มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานนระดับใดระดับหนึ่ง 
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ใช้งาน คือ ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย หรือระบบงานประยุกต์ ที่ให้บริการ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยผู้ใช้งานดังกล่าวหมายรวมถึง 
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ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ผู้อ านวยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง กลุ่ม/ศูนย์/กอง /
ส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/ส านักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
  หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/ส านักงานรัฐมนตรี ประกอบด้วย ส านักงานรัฐมนตรี 
กลุ่มพัฒนาบริหารระบบ กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองอุทธรณ์เงินค่า
ทดแทน ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ส านักงาน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
  ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ที่มีเสถียรภาพ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจ า การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยท างาน
ในการให้บริการระบบโปรแกรมประยุกต์ (Application) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) และระบบฐานข้อมูล 
(Database) แก่ผู้ใช้งาน (User) ผ่านเว็บไซต์ (Website) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Server 
Software) บนระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)  
  การส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งระบบปฏิบัติการ (Operation System) ข้อมูลการตั้งค่า (Configuration Data) และข้อมูลอ่ืน ๆ (Data) 
โดยการคัดลอกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  บนสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูลเสียหาย (Data Corruption) และข้อมูลสูญหาย (Data Deletion / Data Loss) 
จากความตั้งใจ หรือความประมาทของผู้ใช้งาน รวมถึง การเกิดภัยพิบัติ (Disaster) ที่มีผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
  การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับข้อมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จากสื่อบันทึกข้อมูลที่ส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
  กระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คือ กระบวนการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ก าหนดเป็นภาคผนวกของนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการส ารองข้อมูลสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใช้งาน และระบบสารสนเทศที่ให้บริการบุคคลภายนอก รวมถึง เป็นแนวทางในกู้คืนระบบสารสนเทศที่
ด าเนินการส ารองข้อมูล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการก ากับดูแล 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในภาพรวม และติดตามผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และก ากับ 
ดูแล ติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการด าเนินงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในเชิงลึก และสรุปผลการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. Work Flow กระบวนงาน 
 ชื่อกระบวนการ : การส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery) 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ความส าเร็จในการด าเนินงานส ารอง และกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เพ่ือป้องกันปัญหาเกีย่วกับข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศสูญหาย หรือระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสียหาย 
 ตัวช้ีวัด :  
 1) ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการส ารองข้อมูลสารสนเทศแบบอัตโนมัติ  
 2) ร้อยละความส าเร็จการทดสอบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 

 ขั้นตอนปฏิบัติงานของกระบวนการ 
 การส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery) ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 

1. พิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามรายการ
การส ารองข้อมูล ของกระบวนการในการส ารองและกู้
คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 5 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

2. ติดตั้งโปรแกรมส ารองข้อมูล (Backup Agent) 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ก าหนด 

 60 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

3. ตรวจสอบความพร้อมสื่อบันทึกข้อมูล  10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

4. ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูลตามกระบวนการ
ในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

5. ตรวจสอบผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศ  10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 
 

6. บันทึกผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศ  10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

 
 

พิจารณา 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ตรวจสอบความพร้อมสื่อ
บันทึกข้อมูล 

ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูล 

ติดต้ังโปรแกรมส ารองข้อมูล 
(Backup Agent) 

ตรวจสอบผล 
การส ารองข้อมูล 

บันทึกผล 

ไม่ส าเร็จ  

ส าเร็จ  
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 ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) 
ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา 

(นาที) 
ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 
1. ก าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ 

 5 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

2. พิจารณาสถานการณ์ของการกู้คืนข้อมูล
สารสนเทศ 

 3 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

3. คัดลอกไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ทดสอบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 

 60 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

4. ด าเนินการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการ
ในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 5 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

5. ตรวจสอบผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ  
 

10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

6. บันทึกผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ  10 นาท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / กลุ่มบริหาร
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ขั้นตอนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 
  1) พิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามรายการการส ารองข้อมูลของกระบวนการในการส ารอง
และกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะด าเนินการส ารองข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  2) ติดตั้งโปรแกรมส ารองข้อมูล (Backup Agent) ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ก าหนด 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมส ารองข้อมูล (Backup Agent) แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตรวจสอบผล 
การกู้คืนข้อมูล 

ก าหนด 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

พิจารณาสถานการณ์ 

คัดลอกไฟล์ส ารองข้อมูล 

 

บันทึกผล 

 

ไม่ส าเร็จ  

ส าเร็จ  

ด าเนินการจริง  ด าเนินการทดสอบ  

ด าเนินการกู้คืน 
ข้อมูลสารสนเทศ 
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  3) ตรวจสอบความพร้อมสื่อบันทึกข้อมูล 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ตรวจสอบความพร้อมและพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลของสื่อบันทึกข้อมูลส าหรับการส ารองข้อมูล
สารสนเทศ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4) ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูลตามกระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูลตามขั้นตอนการส ารองข้อมูล ของกระบวนการในการส ารองและกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยก าหนด
รอบระยะเวลา และวิธีการในการส ารองข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง ก าหนดสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก  เพ่ือให้
ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศด าเนินการแบบอัตโนมัติ 
  5) ตรวจสอบผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   พิจารณา Log ของระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศ โดยด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  6) บันทึกผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   บันทึกผลการส ารองข้อมูลสารสนเทศของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแต่ละเครื่องใน Backup 
Data Source Manifest แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 6.2 ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) 
  1) ก าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จะด าเนินการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
  2) พิจารณาสถานการณ์ของการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   พิจารณาสถานการณ์การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศระหว่างการด าเนินการเพ่ือทดสอบการกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ กับการด าเนินการเพ่ือกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เกิดปัญหา
ข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลเสียหาย 
  3) คัดลอกไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือทดสอบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ด าเนินการคัดลอกไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4) ด าเนินการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ด าเนินการตามขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ของกระบวนการในการส ารองและกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5) ตรวจสอบผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 



7 
 

   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถท างาน
ได้เป็นปกติ และมีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
  6) บันทึกผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   เงื่อนไขความส าเร็จ 
   บันทึกผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน Recovery Data 
Source Manifest แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 7.1 ขั้นตอนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 

1  5 นาที พิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตามรายการการส ารองข้อมูล 
ของกระบวนการในการส ารองและ
กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ระบุเครื ่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่จะด า เนินการ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  

2  60 นาที ติ ดตั้ ง โปรแกรมส า รองข้อมู ล 
(Backup Agent) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ก าหนด 

ติดตั้งโปรแกรมส ารองข้อมูล 
(Backup Agent) แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

3  10 นาที ตรวจสอบความพร้อมสื่อบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความพร้อมและ
พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ของสื่อบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

4  10 นาที ตั้ งค่ า ระบบส ารองข้อมู ลตาม
กระบวนการในการส ารองและกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูล
ตามขั้นตอนการส ารองข้อมูล 
เพื่อให้ระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศด าเนินการแบบ
อัตโนมัติ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

5  10 นาที ตรวจสอบผลการส ารองข้อมูล
สารสนเทศ 

พิจารณา Log ของระบบ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของไฟล์ส ารอง
ข้อมู ลสารสนเทศ โดย
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

พิจารณา 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ติดต้ังโปรแกรมส ารองข้อมูล 
(Backup Agent) 

ตรวจสอบความพร้อมสื่อ
บันทึกข้อมูล 

ตั้งค่าระบบส ารองข้อมูล 

ตรวจสอบผล 
การส ารองข้อมูล 

ไม่ส าเร็จ  

ส าเร็จ  
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ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 

6  10 นาที บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ส า ร อ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

บันทึกผลการส ารองข้อมูล
สารสนเทศของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแต่ละ
เครื่ องใน Backup Data 
Source Manifest แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  

 7.2 ขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) 
ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 

(นาที) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 
1  5 นาที ก าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ที่จะกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 

ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ที่จะด าเนินการกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

2  3 นาที พิจารณาสถานการณ์ของการกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ 

พิจารณาสถานการณ์การกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่าง
เหมาะสมกับการด าเนินงาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

3  60 นาที คั ด ล อ ก ไ ฟ ล์ ส า ร อ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อทดสอบการกู้คืน
ข้อมูลสารสนเทศ 

ด าเนินการคัดลอกไฟล์ส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศแล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

4  5 นาที ด าเนินการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ
ตามกระบวนการในการส ารองและ
กู้ คื น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ด าเนินการตามขั้นตอนการกู้
คืนข้อมูลสารสนเทศ ของ
กระบวนการในการส ารองและ
กู้คืนข้อมูลสารสนเทศของ
ส านั กงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้ วน และสามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

5  10 นาที ตร วจสอบผลกา รกู้ คื นข้ อมู ล
สารสนเทศ 

ตรวจสอบการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
ใหส้ามารถท างานได้เป็นปกติ 
และมีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ไฟล์ส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

บันทึกผล 

ไม่ส าเร็จ  

ส าเร็จ  

ก าหนด 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

พิจารณาสถานการณ์ 

ด าเนินการ
จริง 

ด าเนินการ
ทดสอบ 

คัดลอกไฟล์
ส ารองข้อมูล 

 ด าเนินการกู้คืน 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ตรวจสอบผล 
การกู้คืนข้อมูล 
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ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 

6  10 นาที บันทึกผลการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ บันทึกผลการกู้คืนข้อมูล
ส ารสน เทศของ เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายใน 
Recovery Data Source 
Manifest แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / 
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย  
 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
  ติดตาม ประเมินผลทุก 6 เดือน เพื่อรักษามาตรฐานการด าเนินงาน และเพื่อทบทวนรายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และวิธีการในการส ารองข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมการให้บริการ
ระบบบริหารและบริการงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ในปัจจุบัน โดยมี
ข้อก าหนด ดังนี้ 
  1) ก าหนดให้มีการทบทวนกระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and 
Recovery Procedures) ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
  2) ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานส ารองและทดสอบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
  3) ก าหนดให้มีการวัดผลความส าเร็จการด าเนินงานส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 

9. เอกสารอ้างอิง 
  กระบวนการในการส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Recovery Procedures) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  1) Backup Data Source Manifest 
  2) Recovery Data Source Manifest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
Backup Data Source Manifest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
Recovery Data Source Manifest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 

รายชื่อผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้จัดท า 
 
 

นายถิรายุ เพชระบูรณิน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
นายศรัณยู สวัสดิ์มงคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 




