
โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

  
KEY PROCESS OBJECTIVES MAP 

1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ปญัหา/อุปสรรค ์

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 

5. ทดสอบระบบ 

4. การด าเนินการ 

2.วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน 

3. ขออนุมัติโครงการ 

เพื่อให้ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ได้แผนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ไดร้ับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา 

เพือ่ใหก้ารท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลลอดเวลาแมเ้วลา
กระแสไฟฟ้าดับ 

เพื่อใหร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัมี
เสถียรภาพตลอดเวลาแมเ้วลากระแสไฟฟ้าดับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ใช้งานจริง 

7. ติดตามประเมิณผล 

เพื่อใหก้ารบริการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

เพื่อใหท้ราบผลการการทงานของระบบไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแกไ้ขปรับปรุง
ในอนาคต 



โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ.2554 

  
KEY PROCESS RISK MAP 

1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ปญัหา/อุปสรรค ์

ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยั 

ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

5. ทดสอบระบบ 

4. การด าเนินการ 

2.วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน 

3. ขออนุมัติโครงการ 

ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ไมไ่ด้แผนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ไมไ่ดร้ับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา 

การท างานของระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มปีระสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ตลอดเวลา 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัมีเสถียรภาพไม่แน่นอน 



  

7. ติดตามประเมิณผล 

6. ใช้งานจริง 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัไมเ่สถียร 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัใช้งานไม่ได ้

ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล 

ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกดิขึ้นและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต 



การประเมินความเสี่ยง 

หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2553 

ขั้นตอน 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน 

(2) 

ความเสีย่ง 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(4) 

โอกาสที่
จะเกิด 

(5) 

ผล 
กระทบ 

(6) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 
1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน/ ปัญหา/อุปสรรค 

เพื่อศึกษาสาเหตุ
ของปญัหาและ
ความต้องการใช้
งาน 

ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

1.1 การศึกษาสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคไมร่อบด้าน 

2 3 ปานกลาง  

ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของการใช้งานอย่างรอบ
ด้าน 

2 4 สูง  

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน 

เพื่อออกแบบ 
ระบบงาน 

ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างถูกต้อง 

1 3 ปานกลาง  

ไม่ได้แผนการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

2.2 ขาดความรู้ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1 4 สูง  

3. ขออนุมัติโครงการ เพื่อขออนุมัติ 
โครงการ 

ไม่ได้รับอนุมตัิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา 3.1 โครงการไมไ่ดร้ับการอนุมัติตาม
ต้องการ 

1 5 สูง  

4. การด าเนินการ เพื่อด าเนินการ การท างานของระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา 

4.1 ผู้พัฒนาระบบงานขาด
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

2 4 สูง  



 

ขั้นตอน 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
 
 

(2) 

ความเสีย่ง 
 
 

(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(4) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

 
(5) 

ผล 
กระทบ 

 
(6) 

 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

 
(7) 

ล าดับ 
ความเสีย่ง 

 
(8) 

5. ทดสอบระบบ เพื่อทดสอบระบบ ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยมเีสถียรภาพไม่แน่นอน 

5.1 การตั้งค่าการท างานของอุปกรณ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์

3 4 สูง  

6. ใช้งานจริง เพื่อการใช้งานจริง ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 

6.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าส ารองช ารุด
เสียหาย 

2 5 สูงมาก 2 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยใช้งานไมไ่ด ้

6.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าส ารองขัดข้อง 3 5 สูงมาก 1 

7. ติดตามประเมินผล เพื่อการประเมินผล ขาดความร่วมมือในการตดิตามประเมินผล 7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อ 
การประเมินผลการใช้งาน 

1 2 น้อย  

ไม่ทราบปญัหา/อุปสรรคที่เกดิขึ้นและแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงในอนาคต 

7.2 วิธีการประเมินผลไมม่ี
ประสิทธิภาพ 

1 2 น้อย  

 



 

เกณฑ์์มาตรฐานระด์ับโอกาสท์ี่จะเก์ิดความเส์ี่ยงเช์ิงค์ุณภาพ 
 

 

ระด ับ 
 

โอกาสท ี่จะเก ิด 
 

ค  าอธ ิบาย 
 

5 
 

ส ูงมาก 
 

ม ีโอกาสในการเก ิดเก ือบท ุกคร ั้ง 
 

4 
 

ส ูง 
 

ม ีโอกาสในการเก ิดค ่อนข ้างส ูงหร ือบ ่อยๆ 
 

3 
 

ปานกลาง 
 

ม ีโอกาสเก ิดบางคร ั้ง 
 

2 
 

น ้อย 
 

อาจม ีโอกาสเก ิดแต ่นานๆครง ั ้ 
 

1 
 

น ้อยมาก 
 

ม ีโอกาสเก ิดในกรณ ียกเว ้น 

 
เกณฑ์์มาตรฐานการกาหนดค์่าประเมนผลกระทบเช์ิงปรมาณ 

 
 

ระด ับ 
 

ผลกระทบ 
 

ค  าอธ ิบาย 
 

5 
 

ร ุนแรงท ี่ส ุด 
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway ที่ศุนย์เทเวศร์ 

(ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด) 
 

4 
 

ค ่อนข ้างร ุนแรง 
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway ท ี่เช ื่อมต ่อระหว ่าง

เขตพ ื้นท ี่ 
(ใช ้งานเคร ือข ่ายไม ่ได ้ในบางพ ื้นท ี่ของมหาว ิทยาล ัย) 

 

3 
 

ปานกลาง 
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณ์ควบคุม Gateway เช ื่อมไปย ังภายนอก

มหาว ิทยาล ัย 
(ใช ้งานเคร ือข ่ายได ้เฉพาะภายใยมหาว ิทยาล ัยเท ่าน ั้น) 

 

2 
 

น ้อย 
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณร์ะด ับ Distribution Layer 

ท ี่เช ื่อมต ่อภายในเขตพ ื้นท ี่ขาด 
 

1 
 

น ้อยมาก 
ไฟฟ้าดับที่อุปกรณร์ะด ับ Access Layer 

ท ี่เช ื่อมต ่อภายในเขตพ ื้นท ี่ขาด 

 



 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง 

(Degree of Risk) 

 

  
5 

3.1 6.1 6.2   

4 
2.2 1.2,4.1 5.1   

3 
2.1 1.1    

2 
7.1,7.2     

1 
     

 1 2 3 4 5 ผล
กร
ะท
บข

อง
คว
าม
เส
ี่ยง

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 



การประเมินมาตรการควบคุม 

หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธภาพ
และเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554 

 

 

 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ 
แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
 
 

6. การท างานของระบบไฟฟ้าส ารอง    
6.1 ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 

6.1 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการท างานของระบบไฟฟ้า
ส ารองส าหรับเครือข่าย 

√ × 

6.2 ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ 

6.2 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการท างานของระบบไฟฟ้า
ส ารองส าหรับเครือข่าย 

√ × 

√= มี (4) √= ได ้ผลตามท ี่คาดหมาย 

×= ไม ่มี  ×= ไม ่ได ้ผลตามท ี่คาดหมาย 

?= ม ีแต ่ไม ่สมบ ูรณ ์  ?= ได ้ผลบ ้างแต ่ไม ่สมบ ูรณ ์ 



 

แผนบริหารความเสี่ยงแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ/กิจกรรม : โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554 

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค ์
(Key Process and 

Objectives) 
(1) 

ความเสีย่งท่ียังเหลืออยู ่
(Residual Risks) 

 
(2) 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risks Factors) 

 
(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Risks Treatments) 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหต ุ
 
 

(6) 

6. ใช้งานจริง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการใช้งานจริงท่ีมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัไมม่ีประสิทธิภาพ 
และเสถียรภาพ 

6.1 ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 

6.1 จัดหาอุปกรณร์ะบบไฟฟ้า
ส ารอง 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  6.2 ระบบไฟฟ้าส ารองใช้งาน 
ไม่ได ้

6.2 จัดหาอุปกรณ์ปั่นกระแสไฟฟ้า
ส ารอง Generator 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบติดตามผลการบริหารความเสีย่งในงวดก่อน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปีพ.ศ. 2554 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค ์
 

 
(1) 

ความเสีย่งท่ียังเหลืออยู ่
 

 
(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ 
 

 
(5) 

สถานะด าเนินงาน 
 

 
(6) 

วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหา/อุปสรรค/ 

ข้อเสนอแนะ 
(7) 

6. ใช้งานจริง 
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้
งานจริงท่ีมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ 

ระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัไมม่ี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ระบบไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
 
2. ระบบไฟฟ้าส ารองใช้
งานไม่ได ้

1. จัดหาอุปกรณร์ะบบ
ไฟฟ้าส ารอง 
 
2. จัดหาอุปกรณป์ั่น
กระแสไฟฟ้าส ารอง 
Generator 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 
ปี 
ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

O = อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

หมายเหต: สถานะด าเนินงานใหเ้ลือกเครื่องหมายที่ก าหนดไว้นี้เพ่ือใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (6) * = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
√ = ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด X = ยังไมไ่ด้เริ่มด าเนินการและ O = อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 


