โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลอุดมศึกษาด้ านนักศึกษา บุคลากร หลักสู ตร
การเงินและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานกลาง และส่ งข้อมูลได้ภายในเวลาที่กาหนด

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาและอุปสรรคที่แท้จริ งของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษาบุคลากร
หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทาของบัณฑิต



เพื่อให้ทราบถึงแหล่งทรัพยากรณ์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ได้แผนการดาเนินงานของระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา



เพื่อให้การดาเนินการติดตั้งระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์เสร็ จทันเวลา

5. ทดสอบระบบ

6. ใช้ งานจริง

7. ติดตามประเมินผล



เพื่อได้ระบบการให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย



เพื่อให้ทราบผลการให้บริ การของระบบบริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุ งใน
อนาคต

โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีระบบการให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในปี พ.ศ.2550

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



ไม่ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาและอุปสรรคที่แท้จริ งของการ
จัดทาระบบการให้บริ การหนังสืออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทราบความต้องการของระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรณ์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ได้แผนการดาเนินงานของระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา



การดาเนินการติดตั้งระบบการให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่เสร็ จทันเวลา

5. ทดสอบระบบ



ระบบการให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้

6. ใช้ งานจริง



บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช้ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์

7. ติดตามประเมินผล



ไม่ทราบผลการใช้งานของระบบบริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทราบปั ญหา/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อแก้ไขปรับปรุ งในอนาคต

การประเมินความเสี่ ยง
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงดาร/กิจกรรม : โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบการให้ บริการหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในปี พ.ศ.2550
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ความเสี่ ยง
ขั้นตอน
(1)
(2)
(3)
เพื่อศึกษาความความ ไม่ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาและ
1. ศึกษาความต้ องการ
อุปสรรคที่แท้จริ งของการจัดทาระบบ
ของระบบงาน/ปัญหา/ เป็ นไปได้
การให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
อุปสรรค
ไม่ทราบความต้องการของระบบการ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรณ์หนังสื อ
2. วางแผนและออกแบบ เพื่อออกแบบ
ระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน
ไม่ได้แผนการดาเนินงานของระบบ
การให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขออนุมตั ิ
ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอ
3. ขออนุมตั โิ ครงการ
โครงการ
และทันเวลา
เพื่อดาเนินการ
การดาเนินการติดตั้งระบบการ
4. การดาเนินการ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไม่
เสร็ จทันเวลา

ปั จจัยเสี่ ยง

1.1

1.2
2.1
2.2
3.1
4.1

(4)
ไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุของปั ญหา
และอุปสรรคที่แท้จริ งของการ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ขาดข้อมูลความต้องการของระบบ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ขาดข้อมูลการวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างถูกต้อง
ขาดความรู ้ในการวางแผนการ
ดาเนินงาน
โครงการไม่ได้รับการอนุมตั ิตาม
ต้องการ
ผูพ้ ฒั นาระบบงานขาด
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
2

ผล
กระทบ
(6)
3

ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
(7)
(8)
ปานกลาง

3

4

สูง

2

4

สูง

1

3

ปานกลาง

1

5

สูง

2

4

สูง

ขั้นตอน
(1)
5. ทดสอบระบบ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อทดสอบระบบ

6. ใช้ งานจริง

เพื่อการใช้งานจริ ง

ความเสี่ ยง
(3)
ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช้ระบบ
การให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

ปั จจัยเสี่ ยง

5.1
6.1
6.2

7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล

(4)
ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางานไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจ
ที่จะใช้ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการประเมินผลการใช้งาน

ไม่ทราบผลการใช้งานของระบบ
7.1
บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ทราบปั ญหา/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อ 7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิ ทธิภาพ
แก้ไขปรับปรุ งในอนาคต

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
1

ผล
กระทบ
(6)
5

ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
(7)
(8)
สูง

4

4

สูงมาก

2

4

5

สูงมาก

1

1

2

น้อย

1

2

น้อย

เกณฑ์ มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยงเชิ งคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สู งมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสู งหรื อบ่อยๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณี ยกเว้น

เกณฑ์ มาตรฐานการกาหนดค่ าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ
5

ผลกระทบ
รุ นแรงที่สุด

4

ค่อนข้างรุ นแรง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะจาก
แหล่งทรัพยากรณ์ภายในมหาวิทยาลัย
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งทรัพยากรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 1 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งทรัพยากรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 2 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งทรัพยากรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 3 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งทรัพยากรณ์
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 แหล่ง

เกณฑ์ มาตรฐานระดับของความเสี่ ยง
(Degree of Risk)
5

3.1,5.1

6.2

4

2.1,4.1

3

2.2

2

7.1,7.2

1.2

6.1

1.1

1
1

2

3

4

5

การประเมินมาตรการควบคุม
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงดาร/กิจกรรม : โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบการให้ บริการหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในปี พ.ศ.2550
สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)
6. ฝึ กอบรม
6.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจที่จะใช้ระบบการ
ให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมทีค่ วรจะมี

การควบคุมทีม่ อี ยู่แล้ ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุมทีม่ อี ยู่
แล้ วว่ าได้ ผลหรือไม่
(4)

×

×

√

×

√
×

×
×

(3) √ = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

6.1 สร้างระบบตรวจสอบการใช้งานของระบบการให้บริ การ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งกรรมการผูร้ ับผิดชอบระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ติดตามและประเมินผลการทางาน

แผนบริหารความเสี่ ยง แต่ ละโครงการ/กิจกรรม
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงดาร/กิจกรรม : โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบการให้ บริการหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในปี พ.ศ.2550
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and Objectives)
(1)
6. ใช้งานจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งานจริ ง

ความเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยู่
(Residual Risks)
(2)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช้
ระบบการให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์

ปั จจัยความเสี่ ยง
การจัดการความเสี่ ยง
(Risks Factors)
(Risks Treatments)
(3)
(4)
6.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการ 6.1 สร้างระบบตรวจสอบการ
ให้บริ การหนังสื อ
ใช้งานของระบบการ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบระบบการ
ให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัย 6.2 ประชาสัมพันธ์การ
ไม่สนใจที่จะใช้ระบบการ
ให้บริ การหนังสื อ
ให้บริ การหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามและประเมินผลการ
ทางาน

กาหนดเสร็ จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(5)
กาหนดเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุก 3 เดือน
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
(6)

