โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

KEY PROCESS
1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค์

2.วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

OBJECTIVES MAP
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ได้แผนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ

5. ทดสอบระบบ

เพือ่ ให้การทางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลลอดเวลาแม้เวลา
กระแสไฟฟ้าดับ

เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมี
เสถียรภาพตลอดเวลาแม้เวลากระแสไฟฟ้าดับ

6. ใช้งานจริง

7. ติดตามประเมิณผล

เพื่อให้การบริการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

เพื่อให้ทราบผลการการทงานของระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุง
ในอนาคต

โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ.2554

KEY PROCESS
1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค์

RISK MAP
ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

2.วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้แผนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ

5. ทดสอบระบบ

การทางานของระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มปี ระสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ตลอดเวลา

ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพไม่แน่นอน

6. ใช้งานจริง

ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่เสถียร
ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้
ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล

7. ติดตามประเมิณผล

ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2553
ขั้นตอน
(1)
1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ ปัญหา/อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ
4. การดาเนินการ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อศึกษาสาเหตุ
ของปัญหาและ
ความต้องการใช้
งาน
เพื่อออกแบบ
ระบบงาน

เพื่อขออนุมัติ
โครงการ
เพื่อดาเนินการ

ความเสีย่ ง
(3)
ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าสารอง
สาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาสที่ ผล ระดับความ ลาดับ
จะเกิด กระทบ เสีย่ ง
ความเสีย่ ง
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.1 การศึกษาสาเหตุของปัญหาและ 2
3 ปานกลาง
อุปสรรคไม่รอบด้าน
2

4

สูง

ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของการใช้งานอย่างรอบ
ด้าน
2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างถูกต้อง

1

3

ปานกลาง

ไม่ได้แผนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

2.2 ขาดความรู้ในการวางแผนการ
ดาเนินงาน

1

4

สูง

ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมัติตาม
ต้องการ
4.1 ผู้พัฒนาระบบงานขาด
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

1

5

สูง

2

4

สูง

การทางานของระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง

(1)
5. ทดสอบระบบ

(2)
เพื่อทดสอบระบบ

(6)
4

(7)
สูง

(8)

เพื่อการใช้งานจริง

(4)
5.1 การตั้งค่าการทางานของอุปกรณ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
6.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าสารองชารุด
เสียหาย
6.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าสารองขัดข้อง

(5)
3

6. ใช้งานจริง

(3)
ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพไม่แน่นอน
ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร
ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้
ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล

2

5

สูงมาก

2

3

5

สูงมาก

1

7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อ
การประเมิ
นผลการใช้
งานมี
7.2
วิธีการประเมิ
นผลไม่
ประสิทธิภาพ

1

2

น้อย

1

2

น้อย

7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล

ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงในอนาคต

โอกาสที่ ผล
ระดับ
ลาดับ
จะเกิด กระทบ ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง

เกณฑ์์มาตรฐานระด์ับโอกาสท์ี่จะเก์ิดความเส์ี่ยงเช์ิงค์ุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

ส ูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครงั้

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์์มาตรฐานการกาหนดค์่าประเมนผลกระทบเช์ิงปรมาณ
ระดับ

ผลกระทบ

5

รุนแรงที่สุด

4

ค่อนข้างรุนแรง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway ที่ศุนย์เทเวศร์
(ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด)
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway ที่เชื่อมต่อระหว่าง
เขตพื้นที่
(ใช้งานเครือข่ายไม่ได้ในบางพื้นที่ของมหาวิทยาลัย)
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway เชื่อมไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัย
(ใช้งานเครือข่ายได้เฉพาะภายใยมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ระดับ Distribution Layer
ที่เชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ขาด
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ระดับ Access Layer
ที่เชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ขาด

ผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk)
5
4
3
2

3.1

6.1

6.2

2.2

1.2,4.1

5.1

2.1

1.1

7.1,7.2

1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

การประเมินมาตรการควบคุม
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภาพ
และเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554
สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)
6. การทางานของระบบไฟฟ้าสารอง
6.1 ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร

การควบคุมที่ควรจะมี

6.1 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการทางานของระบบไฟฟ้า
สารองสาหรับเครือข่าย

√

×

6.2 ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้

6.2 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการทางานของระบบไฟฟ้า
สารองสาหรับเครือข่าย

√

×

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(3)
(4)

√= มี
×= ไมม่ ี
?= มแี ตไ่ มส่ มบรู ณ์

(4) √= ไดผ้ ลตามที่คาดหมาย
×= ไมไ่ ดผ้ ลตามที่คาดหมาย
?= ไดผ้ ลบา้ งแตไ่ มส่ มบรู ณ์

แผนบริหารความเสี่ยงแต่ละโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and
Objectives)
(1)
6. ใช้งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ

ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยู่
(Residual Risks)

ปัจจัยความเสี่ยง
(Risks Factors)

การจัดการความเสี่ยง
(Risks Treatments)

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ

6.1 ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร

6.1 จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
สารอง

กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 ระบบไฟฟ้าสารองใช้งาน
ไม่ได้

6.2 จัดหาอุปกรณ์ปั่นกระแสไฟฟ้า กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
สารอง Generator
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบติดตามผลการบริหารความเสีย่ งในงวดก่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสารองสาหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์

ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

สถานะดาเนินงาน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6. ใช้งานจริง
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้
งานจริงที่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ

ระบบไฟฟ้าสารองสาหรับ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบไฟฟ้าสารอง
1. จัดหาอุปกรณ์ระบบ
สาหรับระบบเครือข่าย
ไฟฟ้าสารอง
คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 2. จัดหาอุปกรณ์ปั่น
กระแสไฟฟ้าสารอง
2. ระบบไฟฟ้าสารองใช้ Generator
งานไม่ได้

กาหนดเสร็จภายใน 1
ปี
ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหต: สถานะดาเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กาหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
√ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการและ O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

O = อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

