แผนบริหารความตอเนื่องของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Business Continuity Plan : BCP)
--------------------------------------------------------------1. บทนํา
ภัยพิบัติ (Disaster) เปนภัยที่เกิดขึ้นแลวกอใหเกิดความเสียหาย
และอันตรายแกสาธารณชน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศเปนอยางมาก โดยจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ป พ.ศ. 2553 นั้น องคกร สถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ
ตางไดรับความเสียหายและผลกระทบเปนอยางมาก บางหนวยงาน
ตองหยุดงานและไมสามารถดําเนินงานไดตามปกติ เนื่องจากไมมี
แผนการดําเนินงานใหสามารถดําเนินงานไดในภาวะเกิดภัยพิบัติ
รองรับ
แผนการสรางการความตอเนื่องสําหรับกระบวนงานสําคัญ คือ
กระบวนการใหบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติและทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนแผน
ดําเนินงานและเปนแนวทางใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
และลดผลกระทบตอผูใชบริการตอไปไดหากเกิดสภาวะอุทกภัยขึ้นใน
อนาคต
คํานิยาม
ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบสราง
ความเสียหายตอทรัพยสิน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ภัยพิบัติ
อาจเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย เชน อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย เหตุกอการราย หรือเหตุการณการชุมชุมปดลอมพื้นที่
เปนตน

1

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุด
ที่มีการนําเอาอุปกรณประมวลผล ซึ่งประกอบดวยฮารดแวรและ
ซอฟตแวรมาใช เพื่อชวยในการบริหารจัดการงานของหองสมุดใน
ลักษณะที่มีการทํางานรวมกันหรือเชื่อมโยงกันระหวางระบบงานตาง
ๆ ของหองสมุด
ไดแก งานจัดหา งานบันทึกขอมูลรายการ
บรรณานุกรม การจัดการวารสาร งานบริการยืม-คืน และงานสืบคน
ขอมูล
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เอกสารและผลงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรูปแบบไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ที่สํานักหอสมุดใหบริการบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก
วิทยานิพนธ วารสารวิชาการ การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลงานของบุคลากรหรือภูมิปญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และฐานขอมูลวารสารหรือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดบอกรับและใหบริการแบบออนไลนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติการ แนวทางดําเนินงานสําหรับ
ผูเกี่ยวของในการแกไขและฟนฟูสถานการณ ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่สํานักหอสมุดกําหนดไว
2. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และลดความรุนแรงของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอผูใชกับการบริการหลักของสํานักหอสมุด
3. เพื่อใหบุคลากรสํานักหอสมุดไดเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหบริการตามความจําเปน ในยาม
วิกฤติการณหรือภาวการณไมปกติ
สมมุติฐาน
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สํานักหอสมุด ไดวิเคราะหความเสี่ยงและความเปนไปไดที่จะเกิด
จากเหตุการณภัยพิบัติขึ้นกับกระบวนการสําคัญของสํานักหอสมุด
ไดแก กระบวนการใหบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติและทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีทั้งหมด 3 รายการ โดยจะเรียงลําดับจากจํานวน
การเกิดขึ้น ดังนี้
1. กรณีเซิรฟเวอร/เครือขายคอมพิวเตอรขัดของ หรือไม
สามารถใชงานได
2. กรณีไมมีกระแสไฟฟาใชงาน
3. กรณีไมสามารถเขาปฏิบัติงานในสํานักหอสมุดได
ดังนั้นการจัดทําแผนการสรางความตอเนื่องทางธุรกิจของ
สํานักหอสมุด จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อใหมีการพิจารณาใหบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติและ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสไดอยางตอเนื่อง กรณีเกิดเหตุ
หยุดชะงัก ไมสงผลกระทบเสียตอผูใชบริการในวงกวาง
2. เพื่อลดความสูญเสียโอกาสของผูใชบริการในการคนควา
ขอมูลของจากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
และสิ่งพิมพตางๆ
3. เพื่อรักษาภาพลักษณขององคกร ใหผูใชบริการเกิด
ความรูสึกที่ดีและมีความเชื่อถือตอระบบการบริการของ
สํานักหอสมุด
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2. การบริหารความตอเนื่อง
 โครงสรางและทีมงาน
1. ลําดับของผูมีอํานาจในการสั่งการ
ผูมีอํานาจตามตารางจะทําหนาที่เปนหัวหนาทีมสรางความ
ตอเนื่องของหนวยงานซึ่งเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการสั่งการใชแผน
ฉบับนี้
ถาผูที่อยูในตําแหนงสูงสุดในตารางไมสามารถเขา
ประจําการได เชน เนื่องจากบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือไมอยูใน
พื้นที่ ใหเลื่อนมายังผูที่อยูในลําดับถัดไปใหเปนผูมีอํานาจสั่งการ
ผูมี
ชื่ออํานาจ นามสกุล
ตามลําดั
บ
อันดับที่
1

อันดับที่
2
อันดับที่
3

อันดับที่
4

ตําแหนง

ขอมูลติดตอ
มือถือ

e-mail

ผูอํานวยกา
ดร. อา
081
libarn@ku.ac.th
ร
รีย ธัญ
207182 kulibaree@gmail.co
กิจจานุกิ
2
m
จ
ผศ.ปรีดา รอง
081
plw@ku.ac.th
เลิศพงษ ผูอํานวยกา 817224
lpreeda@gmail.com
วิภูษณะ ร
4
น.ส
ถิรนันท
ดํารงค
สอน

ผูชวย
089
libtnd@ku.ac.th
ผูอํานวยกา
121048 thiranun@yahoo.co
รดานระบบ
7
สารสนเทศ
m

น.ส ดล หัวหนาฝาย
นภา แวว เทคโนโลยี
4

085

libdpw@ku.ac.th

ศรี

สารสนเทศ

349112
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2. โครงสรางของทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
ทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจประกอบดวยทีมตางๆ ดังนี้
1. ทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
2. ทีมงานดานคอมพิวเตอร
3. ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล
4. ทีมการจัดการทั่วไป
ทีมทั้งหมดแสดงเปนโครงสรางตามแผนผังดานลางนี้
หัวหนาทีม
สรางความตอเนื่อง

ทีมงาน
ดาน
คอมพิวเตอร

ทีมจัดเตรียม
และตรวจสอบ
ขอมล

ทีมการจัดการ
ทั่วไป

โครงสรางในขางตนมีหัวหนาของแตละทีมดังปรากฏในตาราง
ดานลาง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผูรับผิดชอบหลักและผูที่สามารถ
ดําเนินการแทนได โดยในแตละทีมตามโครงสรางสามารถใช
บุคลากรรวมกันได เชน บุคลากรบางทานอาจทําหนาที่ทั้งการ
ตรวจสอบเอกสารและขอมูล และทําหนาที่เปนผูประสานงานดาน
คอมพิวเตอรเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบงาน
ดวย
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ตําแหนง

ผูรับผิดชอบหลัก
(Primary)

ผูที่สามารถ
ดําเนินการแทนได
(Secondary)

หัวหนาทีมสรางความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ

ดร. อารีย ธัญ
กิจจานุกิจ

หัวหนาทีมงานดาน
คอมพิวเตอร

ผศ. ปรีดา เลิศพงษ น.ส. ดลนภา แววศรี
วิภูษณะ

หัวหนาทีมจัดเตรียม
และ ตรวจสอบขอมูล

น.ส ถิรนันท
ดํารงคสอน

หัวหนาทีมการจัดการ
ทั่วไป

นางกาญจนา วสุสิริ น.ส. ธนาภรณ ฉิมแพ
กุล

ผศ. ปรีดา เลิศพงษ
วิภูษณะ

น.ส. วันเพ็ญ ศรี
จันทรกุล

แตละทีมตามโครงสรางมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหนาทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
มีหนาที่ดังนี้
- ประเมินสถานการณที่เกิดขึ้นและสั่งการใชแผนฉบับนี้
- ระดมทีมสรางความตอเนื่องธุรกิจตามโครงสรางเพื่อลง
พื้นที่ปฏิบัติการ
- สั่งการใหมีการโอนยายขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสํารองที่กําหนดไวสําหรับใหบริการชั่วคราว
- ประสานงานและสั่งการทีมสรางความตอเนื่องธุรกิจทุกทีม
ที่อยูภายใตโครงสราง
- จัดทํารายงาน After Action Report ภายหลังสถานการณ
สิ้นสุดลง
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2. ทีมงานดานคอมพิวเตอร
มีหนาที่ดังนี้
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการโอนยาย
ขอมูลสําหรับการใหบริการชั่วคราว
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายสําหรับการใหบริการชั่วคราว
- ทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบการ
ใหบริการ
- ติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบและแกไขปญหาการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบการใหบริการ
- สํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารองอยาง
สม่ําเสมอ
- ดําเนินการโอนยายขอมูลและเปดใชเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายเมื่อกลับสูสภาวะปกติ

3. ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล
มีหนาที่ดังนี้
- ประสานงานกับทีมงานดานคอมพิวเตอรในการโอนยาย
ขอมูลสําหรับการใหบริการชั่วคราว
- จัดเตรียมขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสเพื่อเตรียม
ใหบริการ
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลังการโอนยายเพื่อให
บริการชั่วคราว
- ติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบการทํางานของระบบบริการ

4. ทีมการจัดการทั่วไป
มีหนาที่ดังนี้
7

- ประสานงานติดตอกับทุกทีมเพื่ออํานวยความสะดวกตาม
คํารองขอ
- ประชาสัมพันธแจงขาวสารใหผูใชบริการ บุคลากร และ
ผูเกี่ยวของทราบเปนระยะๆ
- รายงานสถานภาพการดําเนินงานของแตละทีมให
ผูบังคับบัญชาทราบ
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3. กลยุทธความตอเนื่อง
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกรในกรณีที่เกิดการหยุดชะงัก
กับกระบวนการสําคัญ
1. ชื่อและรายละเอียดโดยสังเขปของกระบวนการสําคัญขององคกร
• กระบวนการสําคัญ: กระบวนการใหบริการระบบหองสมุด
อัตโนมัติและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
• รายละเอียดโดยสังเขป
: สํานักหอสมุด เปนหนวยงาน
สนับสนุนดานการเรียน การสอน และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมี 4 วิทยาเขต ไดแก บางเขน
กําแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร สํานักหอสมุดทั้ง 4 วิทยา
เขต มีการทํางานรวมกันเปนเครือขาย โดยมีสํานักหอสมุด
บางเขน เปนหนวยงานหลักดูแลรับผิดชอบในการใหบริการ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
หากเกิดเหตุหยุดชะงักจะกอใหเกิดผลกระทบและความ
เสียหายตอการใหบริการของหองสมุดเครือขายทั้ง 4 วิทยา
เขต จํานวน 22 แหง
2. เกณฑการพิจารณาผลกระทบแตละดานจะมีระดับความรุนแรงจาก
นอยไปหามาก

ระดับคาคะแนนของผลกระทบ (Impact)
เกณฑ

1=นอยมาก

2=นอย

3=ปาน
กลาง

4=สูง

5=สูงมาก

ผลกระทบ จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ตอ
ผูใ
 ชบริการ ผูใ
 ชบริการ ผูใ
 ชบริการ ผูใ
 ชบริการ ผูใ
 ชบริการ
ภาพลักษณ/ ทีม
่ ีความพึง ทีม
่ ีความพึง ทีม
่ ีความ
ทีม
่ ีความ
ทีม
่ ีความ
9

ชื่อเสียง
ขององคกร

พอใจมี

พอใจที่
พึงพอใจที่
ระดับ
ตั้งแต 80% ระดับ
เกณฑนอย เกณฑนอย
ขึ้นไป
กวา 80กวา 70หรือไมมี
ขาวเชิงลบ 70% หรือมี 60% หรือมี
หรือมีขาว
ขาวเชิงลบ ขาวเชิงลบ
เชิงลบ 1
ชม.

พึงพอใจที่ พึงพอใจที่
ระดับ
ระดับ
เกณฑนอย เกณฑนอย
กวา 6050% หรือ
มีขาวเชิง

กวา 50%
หรือมีขาว
เชิงลบ

2-3 ชม.

4-6 ชม.

ลบ 7-24
ชม.

มากกวา 1
วันขึ้นไป
ติดตอกัน

ผลกระทบ ตอองคกร
ดานการเงิน

-

-

-

-

จํานวน
นอยกวา
ลูกคาหรือผู เทากับ 5%
ที่ไดรับ
ผลกระทบ
เชิงลบ

ตั้งแต 5-

ตั้งแต 10-

ตั้งแต 15-

มากกวา

10%

15%

20%

20% ขึ้น
ไป

การ
ดําเนินการ
ทางธุรกิจ

เกิน 4 คน

ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
ภายในงาน

ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
ภายในกอง

ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
ภายใน
ฝายฯ

ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร
ภายใน
องคกร

ไมมีผลตอ
การละเมิด
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ

มีผลตอการ
ละเมิดขอ
กําหนดการ
ปฏิบัติงาน
ภายใน

มีผลตอการ
ละเมิดขอ
กําหนดการ
ปฏิบัติงาน
ภายในกอง

มีผลตอ
การละเมิด
ขอกําหนด
ในสัญญา
จางของ

มีผลตอ
การละเมิด
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ

ดาน
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ
อื่นๆ ที่

ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากรไม

ยืม-คืน
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องคกรตอง
ปฏิบัติตาม

หรืออื่น ๆ ที่ แผนก
องคกรตอง
ปฏิบัติตาม

หรือ ฝายฯ

องคกร

มีผลกระทบดังนี้
• ผลกระทบตอภาพลักษณ/ชื่อเสียงขององคกร

1. ผูใชไมพอใจในการใหบริการ
2. ขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริการของสํานักหอสมุด
3. หองสมุดไมมีแผนสํารองในการใหบริการของ
สํานักหอสมุด
* ผลกระทบอยูในระดับสูงมาก
• ผลกระทบตอองคกรดานการเงิน

- ไมมี
* ผลกระทบอยูในระดับนอยมาก
• จํานวนลูกคาหรือผูที่ไดรับผลกระทบเชิงลบ

1. ประมาณ 40 % ของสมาชิกทั้งหมดที่ไดรับผลกระทบ
* ผลกระทบอยูในระดับสูงมาก
• ผลกระทบตอการดําเนินงานภายในองคกร
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หรืออื่น ๆ
ที่องคกร
ตองปฏิบัติ
ตาม

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการจาก Automatic เปน
ระบบ Manual
2. ตองงดใหบริการและหยุดการดําเนินงานหลัก เชน การ
จัดซื้อ การบันทึกรายการบรรณานุกรม การยืม -คืน เปน
ตน
* ผลกระทบอยูในระดับสูง
• ผลตอการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรืออื่นๆ ที่

องคกรตองปฏิบัติตาม

1. ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ เชน คาปรับในการรับคืนหนังสือ
* ผลกระทบอยูในระดับนอย
จากผลกระทบในทุกดานเมื่อประเมินโดยรวม นาจะตองกูคืน
กระบวนการกลับคืนมาภายใน 3 วัน (ทั้งนี้เพื่อไมใหผลกระทบเลื่อน
ขึ้นไปอยูในระดับ 4 หรือ 5)
ระยะเวลาของการ
หยุดชะงัก

ระดับผลกระทบ

กรณีหยุด < 2 วัน

1

กรณีหยุด 2 - 4 วัน

2

กรณีหยุด 5 - 7 วัน

3

กรณีหยุด > 7 วัน

4-5

3. องคกรมีความจําเปนตองกูคืนกระบวนการสําคัญเพื่อใหสามารถ
กลับมาใหบริการไดภายในระยะเวลาเทาใด (Recovery
12

Time

Objective -- RTO) และระยะเวลานานที่สุดที่สุดที่องคกรยอมรับ
ไดคือเทาใด (Maximum Tolerable Downtime -- MTD)
• RTO = 3 วัน (กระบวนการสามารถกลับมาใหบริการได

ตามปกติ 50%)
• MTD = 7 วัน
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4. การวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการทรัพยากรที่สําคัญ
แผนผังแสดงลําดับขั้นการดําเนินงานตามแผนสรางความตอเนื่อง
สําหรับกระบวนการสําคัญ BCP
สั่งการ
ใชแผน BCP
เก็บรวบรวม
ขอมูล
และเตรียม

โอนยายขอมูล
และติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรแม

ตรวจสอบขอมูล
และทดสอบ
ระบบการ

เปดบริการ
ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสใน
ไม

สถานการณ
เขาสูสภาวะ
14

ใช

โอนยายขอมูล
และเปดใช
เครื่อง
ิ
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1. รายชื่อและขอมูลติดตอของทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
ทีม

ตําแหนง

รายชื่อ

หัวหนา
ทีม

ดร. อารีย ธัญ
กิจจานุกิจ

บุคลากร
ในทีม

ผศ. ปรีดา เลิศ
พงษวิภูษณะ

2. ทีมงาน หัวหนา
ทีม
ดาน
คอมพิวเต
บุคลากร
อร
ในทีม

ผศ. ปรีดา เลิศ
พงษวิภูษณะ

1. ทีม
สราง
ความ
ตอเนื่อง
ทางธุรกิจ

น.ส. ดลนภา แวว
ศรี

หัวหนา
ทีม

น.ส. ถิรนันท
ดํารงคสอน

บุคลากร
ในทีม

น.ส. วันเพ็ญ ศรี
จันทรกุล

4. ทีมการ หัวหนา
ทีม
จัดการ
ทั่วไป
บุคลากร
ในทีม

นางกาญจนา วสุ
สิริกุล

3. ทีม
จัดเตรียม
และ
ตรวจสอบ
เอกสาร
และขอมูล

นายอารุณ นกยูง
ทอง
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เบอร
โทรศัพท

e-mail

081

libarn@ku.

2071822 ac.th
081

plw@ku.ac

8172244

.th

081

plw@ku.ac

8172244

.th

085

libdpw@ku

3491128

.ac.th

089

libtnd@ku.

1210487 ac.th
089

libwps@ku

1058778 .ac.th

089

libkcw@ku

0906888 .ac.th
081

libarnn@k

2084227 u.ac.th

2. การสั่งการใชแผนสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
ผูมีอํานาจสั่งการลําดับที่ 1 (หัวหนาทีมสรางความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ) หรือในกรณีที่ไมสามารถเขาทําหนาที่ได
ผูมีอํานาจสั่งการ
ลําดับถัดไปจะเปนผูดําเนินการแทน มีอํานาจในการตัดสินใจและสั่ง
การใชแผนสรางความตอเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้
เงื่อนไขที่เกี่ยวของของการใชแผนฉบับนี้โดยพื้นฐาน
ประกอบดวย
o สํานักหอสมุดบางสวนหรือทั้งหมดอยูในสภาพที่ไม
ปลอดภัยหรืออยูในสภาวะเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน หรือ
อยูอาศัยได
o สํานักหอสมุดเกิดความเสียหายจนไมสามารถปฏิบัติงาน
ตอไปได หรือ
o สภาพแวดลอมภายนอกของสํานักหองสมุดไมเหมาะสม
เปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงาน เชน ถูกปดลอมตอเนื่อง
และยาวนาน ถูกน้ําทวมขังตอเนื่องและยาวนาน เกิน
วัน

7

หัวหนาทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจสั่งการใหใชแผนสราง
ความตอเนื่องฉบับนี้ และสั่งการใหหัวหนาทีมการจัดการทั่วไปทําการ
ติดตอเพื่อเรียกระดมทีมทั้งหมดตามโครงสรางใหลงพื้นที่ปฏิบัติการ

3. การเก็บรวบรวมเอกสารและอุปกรณที่จําเปน
ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล เพื่อจัดเตรียมและตรวจสอบ
ขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการ และประสานงานกับ
ทีมงานดานคอมพิวเตอร เพื่อโอนยายขอมูลไปใหบริการในเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายสํารอง ทีมงานดานคอมพิวเตอรประสานงานกับ
ทีมการจัดการทั่วไปเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารอง
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4. การสั่งยายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังสถานที่ตั้งสํารองที่กําหนดไว
หัวหนาทีมสรางความตอเนื่อง สั่งการให ทีมการจัดการทั่วไป
ทําการแจงใหทุกทีมตามโครงสรางไดรับทราบถึงกําหนดการวัน /เวลา
การเปดใหบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารองที่กําหนด ไว (โดยปฎิบัติตาม
แผนการแจงขอมูลขาวสารผานระบบ SMS/Email) กรณีที่เครือขาย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกิดขัดของ ทีมงานดานคอมพิวเตอร
แจงทีมการจัดการทั่วไปใหดําเนินการประชาสัมพันธแจงที่อยู (URL)
เว็บไซตสํานักหอสมุดชั่วคราวใหผูใช บุคลากรและผูเกี่ยวของทราบ

5. การแจงขอมูลเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติใหผูที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสําคัญไดรับทราบ
หัวหนาทีมสรางความตอเนื่อง สั่งการให ทีมการจัดการทั่วไป
ทําการแจงให เจาหนาที่ ผูใชบริการ หรือผูเกี่ยวของอื่นๆ กับ
กระบวนการสําคัญ ไดรับทราบถึงเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สถานภาพการ
ดําเนินการตางๆ และ สั่งการเปดใหบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติและ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสํารองที่กําหนด
ไว และระยะเวลาโดยประมาณที่คาดวาจะใหบริการ (โดยปฎิบัติตาม
แผนการแจงขอมูลขาวสารผานระบบ SMS/Email) ในการติดตองาน
ตางๆ

6. การเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง
สํารองที่กําหนดไว
- ทีมงานดานคอมพิวเตอรดําเนินการโอนยายขอมูลและติดตั้ง
ระบบการใหบริการในเครื่องคอมพิวเตอร แมขายสํารองตามที่
กําหนดไว
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- ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล จัดเตรียมและตรวจสอบ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการ ใหมีความถูกตองและ
ครบถวนสมบูรณ
- ทีมงานดานคอมพิวเตอรและทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล
ดําเนินการทดสอบระบบการใหบริการ ในเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสํารอง

7. การเริ่มตนปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งสํารองที่กําหนดไว
- ทีมงานดานคอมพิวเตอรและทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล
ติดตามเฝาระวัง ตรวจสอบและแกไขปญหาการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบการใหบริการ
- ทีมงานดานคอมพิวเตอรสํารองขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สํารองอยางสม่ําเสมอ
- หัวหนาทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ คอยติดตามและ
ตรวจสอบความคืบหนาอยางตอเนื่องของ การแกไขปญหา
สถานการณที่เกี่ยวของกับความไมพรอมใชงานของ
สํานักหอสมุด และเมื่อพบวาสถานการณเริ่มกลับคืนสูสภาวะ
ตามปกติ ใหวางแผนและกําหนดการการยายระบบกลับมา
ใหบริการตามปกติ

8. การกลับคืนสูสภาวะการทํางานตามปกติ
เมื่อสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติแลวและสามารถใชงานสถาน
ที่ตั้งเดิมได ใหดําเนินการดังนี้
- หัวหนาทีมสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
1. สั่งการให
ทีมการจัดการทั่วไป ทําการแจงให เจาหนาที่
อาจารย ผูใชบริการ หรือผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบวา
สถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติแลว
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2. ออกคําสั่งใหทุกทีมตามโครงสรางเตรียมการเพื่อยายกลับคืน
สูการทํางานตามปกติ
3. ดําเนินการทบทวนปฏิบัติการทั้งหมดในชวงที่เกิดเหตุการณ
วามีความเหมาะสม ไดผล หรือตองปรับปรุงแกไขหรือไม และ
จัดทํารายงาน After
Action
Report เพื่อนําเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูง และผูที่เกี่ยวของ
- ทีมการจัดการทั่วไป
1. แจงขอมูลเกี่ยวกับการกลับสูสภาวะปกติใหเจาหนาที่
อาจารย นักศึกษา ผูใชบริการ หรือผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับ
ทราบ (โดยปฎิบัติตาม แผนการแจงขอมูลขาวสารผานระบบ
SMS/Email)
- ทีมงานดานคอมพิวเตอร
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการโอนยาย
ขอมูลและเปดใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเมื่อกลับสูสภาวะ
ปกติ
2. ตรวจสอบการทํางานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
- ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบขอมูล
1. ตรวจสอบขอมูลและระบบการใหบริการหลังจากโอนยาย
กลับมาใหบริการตามปกติ
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