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แผนการบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพื้นฐาน หรืองานบริการต่างๆ เพื่อควบคุมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ
(Approve) ให้ระบบเกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการและมาตรฐานต่างๆถูกนามาใช้จัดการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อควบคุมให้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
- เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อความพร้อมใช้ของระบบอย่างถูกต้อง
- เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และรายสถานภาพของการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- เพื่อประเมินผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
ระบบงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการดาเนินการ

ขอบเขต
- มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- มีการจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลง ว่าเป็นเพราะแอพพลิเคชั่นหรือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน
- ควบคุมและประสานงานการกระทาการเปลี่ยนแปลง
- ประเมินผลกระทบ ต้นทุน กาไรและความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการ
อนุมัติเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลง
- สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลของการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีตัวชีวัด
- จานวนครั้งของการแก้ไขงานซ้าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไม่สาเร็จ
- ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง ตามขั้นตอนรูปแบบทีได้วางแผนไว้
- ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จตามกาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ
1. อนุมัติเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลง
2. ตรวจสอบและประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลง
1. พิจารณาเอกสารคาร้องขอให้ทาการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบสูงและมี
ความเร่ง
2. จัดลาดับความสาคัญของการอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง
3. จัดทารายงานผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงได้ทราบผลการ
เปลี่ยนแปลง

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง
2. จัดหมวดหมู่ของการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลกระทบของการอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง
4. พิจารณาเอกสารคาร้องขอให้ทาการ
เปลี่ยนแปลงที่ระดับผลการกระทาต่า
กลาง และมีความเร่งด่วนปกติ
5. ดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผนการ
ทางาน
6. ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการ
เปลี่ยนแปลง

กระบวนการดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทาเอกสารขอเปลี่ยนแปลงโดยทาการประเมินผลกระทบและ
ความเร่งด่วน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ แยกหมวดหมู่ของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงต่อบริการระบบสารสนเทศ
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเมินระดับความสาคัญของดอกสารขอเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณา
จากผลกระทบและความเร่งด่วน ในกรณีที่ระดับความสาคัญสูง จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน ให้
ทาการเปลี่ยนแปลงทันที
- การขอเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง จะพิจารณาอนุมัติเอกสารขอเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ถ้าอนุมัติเอกสารสามารถดาเนินการต่อได้ แต่ถ้าปฏิเสธจะส่งเอกสารกลับหัวหน้า
ศูนย์คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง
- ดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารขอให้ทาการเปลี่ยนแปลง
- หลังจากดาเนินการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสาเร็จหรือไม่
ถ้าทาสาเร็จให้ปิดเอกสารขอเปลี่ยนแปลงนั้นได้

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลง
1.กรณีเปลี่ยนแปลงแบบปกติ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงระบบงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงาน ตามที่กาหนดไว้ในขอบเขตของการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกแบบฟอร์ม
เอกสารคาร้องขอให้ทาการเปลี่ยนแปลง
- จัดหมวดหม่าของการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดใด ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. การเปลี่ยนแปลงระบบงาน เช่น จัดทารายงานเพิ่มเติม เพิ่มฟังชั่นใหม่ เป็น
ต้น
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบงาน เช่น ระบบปฏิบัติการ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น
- ประเมินผลกระทบของการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้น ว่ามีผลกระทบมากหรือน้อย
และประเมินระดับความเร่งด่วน ว่ามีความเร่งด่วนหรือปกติ
- ในกรณีที่มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเข้ามาพร้อมกัน ให้จัดลาดับความสาคัญกว่า
การเปลี่ยนแปลงใดที่ต้องทาก่อนหลัง เรียงลาดับ
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- วางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
- ประกาศให้ทราบ ถึงวันที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบมาก ให้จัดทาแผนการถอยหลังกลับ (ในกรณีที่ทาไม่
สาเร็จจะได้กลับไปใช้เวอร์ชั่นก่อนการเปลี่ยนแปลงได้) อย่างน้อยให้ทาการสารองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว้ ในสื่อบันทึกที่แยกต่างหาก
- ดาเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผนทีได้วางไว้
- ทดสอบการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
- ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ได้แก่ การเปลี่ยนระบบ
ปฏิบัติงานใหม่ของระบบงาน จะต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานมาร่วมดาเนินการทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น ให้แจ้งผู้บริหารทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงนั้น

2. กรณีการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน
- กรณีการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน ให้ผู้มีอานาจ เช่น หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ เป็นผู้
มอบหมายผู้ที่จะเข้าไปแก้ไข หลังจากนั้นจึงทาเอกสารคาร้องขอให้ทาการเปลี่ยนเข้ามาภายหลัง
3. แบบประเมินความเร่งด่วน
การกาหนดระดับของผลกระทบ จะพิจารณาจากขอบเขต หรือบริการ หรือ จานวนผู้ที่ใช้ที่ได้รับ
ผลกระทบในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ตารางประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ

รายละเอียด

สูง

กระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่า 20 คน และมีผลให้ผู้ใช้หยุดทางานเกิน 3 ชั่วโมง

กลาง

กระทบต่อผู้ใช้งาน 10 ถึง 20 คน และมีผลให้ผู้ใช้หยุดทางาน 1-3 ชั่วโมง

ต่า

กระทบต่อผู้ใช้งานไม่เกิน 10 คน และมีผลให้ผู้ใช้หยุดทางานไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การกาหนดความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ยอมรับได้ก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ
ตารางประเมินความเร่งด่วน
รายละเอียด

ผลกระทบ
เร่งด่วน

สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในระดับสูง ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน

ปกติ

สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดาเนินการ ในช่วงเวลาทีได้กาหนดข้อตกลงไว้
ตารางประเมินการจัดการเปลี่ยนแปลง
ลาดับความสาคัญ

ผลกระทบ

ความเร่งด่วน
เร่งด่วน

ปกติ

สูง
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