โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์
จัดทำระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



เพื่อให้ทรำบถึงสำเหตุของปั ญหำและอุปสรรคที่แท้จริ งของ
กำรจัดทำระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ทรำบควำมต้องกำรของระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรณ์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ได้แผนกำรดำเนินงำนของระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ



เพื่อให้กำรดำเนินกำรติดตั้งระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์เสร็ จทันเวลำ

5. ทดสอบระบบ

6. ใช้ งานจริง

7. ติดตามประเมินผล



เพื่อได้ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย



เพื่อให้ทรำบผลกำรให้บริ กำรของระบบบริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



เพื่อให้ทรำบปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุ งใน
อนำคต

โครงพัฒนาห้ องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ภำยในปี พ.ศ.2550

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



ไม่ทรำบถึงสำเหตุของปั ญหำและอุปสรรคที่แท้จริ งของกำร
จัดทำระบบกำรให้บริ กำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทรำบควำมต้องกำรของระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรณ์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ได้แผนกำรดำเนินงำนของระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์



ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ



กำรดำเนินกำรติดตั้งระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่เสร็ จทันเวลำ

5. ทดสอบระบบ



ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถใช้งำนได้

6. ใช้ งานจริง



บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่ใช้ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์

7. ติดตามประเมินผล



ไม่ทรำบผลกำรใช้งำนของระบบบริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์



ไม่ทรำบปั ญหำ/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อแก้ไขปรับปรุ งในอนำคต

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
ควำมเสี่ ยง
ขั้นตอน
(1)
(2)
(3)
เพื่อศึกษำควำมควำม ไม่ทรำบถึงสำเหตุของปั ญหำและ
1. ศึกษาความต้ องการ
อุปสรรคที่แท้จริ งของกำรจัดทำระบบ
ของระบบงาน/ปัญหา/ เป็ นไปได้
กำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
อุปสรรค
ไม่ทรำบควำมต้องกำรของระบบกำร
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ทรำบถึงแหล่งทรัพยำกรณ์หนังสื อ
2. วางแผนและออกแบบ เพื่อออกแบบ
ระบบงำน
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบงาน
ไม่ได้แผนกำรดำเนินงำนของระบบ
กำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขออนุมตั ิ
ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ
3. ขออนุมตั โิ ครงการ
โครงกำร
และทันเวลำ
เพื่อดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรติดตั้งระบบกำร
4. การดาเนินการ
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไม่
เสร็ จทันเวลำ

ปั จจัยเสี่ ยง

1.1

1.2
2.1
2.2
3.1
4.1

(4)
ไม่มีกำรศึกษำถึงสำเหตุของปั ญหำ
และอุปสรรคที่แท้จริ งของกำร
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ขำดข้อมูลควำมต้องกำรของระบบ
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ขำดข้อมูลกำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง
ขำดควำมรู ้ในกำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำน
โครงกำรไม่ได้รับกำรอนุมตั ิตำม
ต้องกำร
ผูพ้ ฒั นำระบบงำนขำด
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ

โอกำสที่
จะเกิด
(5)
2

ผล
กระทบ
(6)
3

ระดับ
ลำดับ
ควำมเสี่ ยง ควำมเสี่ ยง
(7)
(8)
ปำนกลำง

3

4

สูง

2

4

สูง

1

3

ปำนกลำง

1

5

สูง

2

4

สูง

ขั้นตอน
(1)
5. ทดสอบระบบ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อทดสอบระบบ

6. ใช้ งานจริง

เพื่อกำรใช้งำนจริ ง

ควำมเสี่ ยง
(3)
ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถใช้งำนได้
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่ใช้ระบบ
กำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

ปั จจัยเสี่ ยง

5.1
6.1
6.2

7. ติดตามประเมินผล

เพื่อกำรประเมินผล

(4)
ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงำนไม่สมบูรณ์
ไม่สำมำรถเข้ำใช้ระบบกำร
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่สนใจ
ที่จะใช้ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีกำรประเมินผลกำรใช้งำน

ไม่ทรำบผลกำรใช้งำนของระบบ
7.1
บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ทรำบปั ญหำ/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อ 7.2 วิธีกำรประเมินผลไม่มีประสิ ทธิภำพ
แก้ไขปรับปรุ งในอนำคต

โอกำสที่
จะเกิด
(5)
1

ผล
กระทบ
(6)
5

ระดับ
ลำดับ
ควำมเสี่ ยง ควำมเสี่ ยง
(7)
(8)
สูง

4

4

สูงมำก

2

4

5

สูงมำก

1

1

2

น้อย

1

2

น้อย

เกณฑ์ มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยงเชิ งคุณภาพ
ระดับ

โอกำสที่จะเกิด

คำอธิบำย

5

สู งมำก

มีโอกำสในกำรเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอกำสในกำรเกิดค่อนข้ำงสู งหรื อบ่อยๆ

3

ปำนกลำง

มีโอกำสเกิดบำงครั้ง

2

น้อย

อำจมีโอกำสเกิดแต่นำนๆ ครั้ง

1

น้อยมำก

มีโอกำสเกิดในกรณี ยกเว้น

เกณฑ์ มาตรฐานการกาหนดค่ าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ
5

ผลกระทบ
รุ นแรงที่สุด

4

ค่อนข้ำงรุ นแรง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คำอธิบำย
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เฉพำะจำก
แหล่งทรัพยำกรณ์ภำยในมหำวิทยำลัย
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จำกแหล่งทรัพยำกรณ์
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย 1 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จำกแหล่งทรัพยำกรณ์
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย 2 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จำกแหล่งทรัพยำกรณ์
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย 3 แหล่ง
มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จำกแหล่งทรัพยำกรณ์
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย 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 ไม่สำมำรถเข้ำใช้ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

6.2 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่สนใจที่จะใช้ระบบกำร
ให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมทีค่ วรจะมี

การควบคุมทีม่ อี ยู่แล้ ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุมทีม่ อี ยู่
แล้ วว่ าได้ ผลหรือไม่
(4)

×

×

√

×

√
×

×
×

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

(4) √ = ได้ผลตำมที่คำดหมำย
× = ไม่ได้ผลตำมที่คำดหมำย
? = ได้ผลบ้ำงแต่ไม่สมบูรณ์

6.1 สร้ำงระบบตรวจสอบกำรใช้งำนของระบบกำรให้บริ กำร
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งกรรมกำรผูร้ ับผิดชอบระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2 ประชำสัมพันธ์กำรให้บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน

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. ใช้งำนจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรใช้งำนจริ ง

ควำมเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยู่
(Residual Risks)
(2)
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่ใช้
ระบบกำรให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์

ปั จจัยควำมเสี่ ยง
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
(Risks Factors)
(Risks Treatments)
(3)
(4)
6.1 ไม่สำมำรถเข้ำใช้ระบบกำร 6.1 สร้ำงระบบตรวจสอบกำร
ให้บริ กำรหนังสื อ
ใช้งำนของระบบกำร
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งกรรมกำร
ผูร้ ับผิดชอบระบบกำร
ให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
6.2 บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 6.2 ประชำสัมพันธ์กำร
ไม่สนใจที่จะใช้ระบบกำร
ให้บริ กำรหนังสื อ
ให้บริ กำรหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ติดตำมและประเมินผลกำร
ทำงำน

กำหนดเสร็ จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(5)
กำหนดเสร็ จภำยใน 2 สัปดำห์
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประชำสัมพันธ์ทุก 3 เดือน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หมำยเหตุ
(6)

