โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะเพือ่ งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์
จัดทำระบบฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรของคณะ (FIS: Faculty Information System)
เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



เพื่อให้ทรำบถึงสำเหตุของปั ญหำและอุปสรรคที่แท้จริ งของ
กำรทำระบบฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรของคณะ



เพื่อให้ทรำบควำมต้องกำรของระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
ระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ



เพื่อให้ได้แผนกำรดำเนินงำนกำรทำระบบฐำนข้อมูลสำหรับ
กำรบริ หำรจัดกำรของคณะ



เพื่อให้ได้รูปแบบของระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
เพื่องำนประกันคุณภำพ



เพื่อให้ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ



เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบ ทันเวลำ



เพื่อให้ได้ผรู ้ ับจ้ำงอย่ำงมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเชี่ยวชำญและ
ชำนำญกำร

5. ทดสอบระบบ

6. ฝึ กอบรม

7. ใช้ งานจริง

8. ติดตามประเมินผล



เพื่อได้ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกัน
คุณภำพ



เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกระดับสำมำรถใช้ระบบ
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพได้
อย่ำงถูกต้อง



เพื่อประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะในด้ำน
งำนประกันคุณภำพ



เพื่อให้ทรำบผลกำรใช้ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
เพื่องำนประกันคุณภำพ



เพื่อให้ทรำบปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุ งใน
อนำคต

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะเพือ่ งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะในด้ำนงำนประกันคุณภำพภำยในปี พ.ศ.2552

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ



ไม่ทรำบถึงสำเหตุของปั ญหำและอุปสรรคที่แท้จริ งของกำรทำ
ระบบฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรของคณะ



ไม่ทรำบควำมต้องกำรของระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับ
คณะเพื่องำนประกันคุณภำพ



ไม่ได้แผนกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
หน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพอย่ำงถูกต้องชัดเจน



ไม่ได้รูปแบบของระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำน
ประกันคุณภำพที่ถูกต้อง



ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ



ไม่ได้ผรู ้ ับจ้ำงที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญ

5. ทดสอบระบบ



ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
ไม่ตรงตำมควำมต้องกำร

6. ฝึ กอบรม



ผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนไม่สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศ
หน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพได้อย่ำงถูกต้อง

7. ใช้ งานจริง



ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะใน
ด้ำนงำนประกันคุณภำพได้ตำมควำมต้องกำร

8. ติดตามประเมินผล



ไม่ทรำบผลกำรใช้ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่อ
งำนประกันคุณภำพที่สมบูรณ์



ไม่ทรำบปั ญหำ/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อแก้ไขปรับปรุ งในอนำคต

การประเมินความเสี่ ยง
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงดาร/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะเพือ่ งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะในด้ านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์
ควำมเสี่ ยง
ปั จจัยเสี่ ยง
ขั้นตอน
(1)
(2)
(3)
(4)
เพื่อศึกษำควำมควำม ไม่ทรำบให้ทรำบถึงสำเหตุของปัญหำ
ไม่มีกำรศึกษำถึงสำเหตุของปั ญหำ
1. ศึกษาความต้ องการ
และอุปสรรคที่แท้จริ งของกำรทำ
และอุปสรรคที่แท้จริ งของกำรทำระบบ
ของระบบงาน/ปัญหา/ เป็ นไปได้
ระบบฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริ หำร
ฐำนข้อมูลสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรของ
อุปสรรค
จัดกำรของคณะ
คณะ
ไม่ทรำบควำมต้องกำรของระบบ
ขำดข้อมูลควำมต้องกำรของระบบ
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่อ
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
งำนประกันคุณภำพ
เพื่องำนประกันคุณภำพที่แท้จริ ง
ไม่ได้แผนกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำ
ขำดกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. วางแผนและออกแบบ เพื่อออกแบบ
ระบบงำน
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
อย่ำงถูกต้อง
ระบบงาน
เพื่องำนประกันคุณภำพอย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน
ไม่ได้รูปแบบของระบบสำรสนเทศ
ขำดควำมรู ้ในกำรวำงแผนกำร
หน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกัน
ดำเนินงำน
คุณภำพที่ถูกต้อง
กำรออกแบบระบบงำนไม่ถูกต้อง

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

2

4

สูง

ขั้นตอน
(1)
3. ขออนุมตั โิ ครงการ

4. การดาเนินการ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อขออนุมตั ิ
โครงกำร

ควำมเสี่ ยง
(3)
ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ
และทันเวลำ

เพื่อดำเนินกำรพัฒนำ ไม่ได้ผรู ้ ับจ้ำงที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ระบบงำน
และเชี่ยวชำญ

5. ทดสอบระบบ

เพื่อทดสอบระบบ

6. ฝึ กอบรม

เพื่อฝึ กอบรมกำรใช้
งำน

ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
เพื่องำนประกันคุณภำพไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำร
ผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนไม่สำมำรถ
ใช้ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับ
คณะเพื่องำนประกันคุณภำพได้อย่ำง
ถูกต้อง

ปั จจัยเสี่ ยง

โอกำสที่
จะเกิด
(5)
1
1

ผล
กระทบ
(6)
5
4

2

4

สูง

1

5

สูง

5.1 ระบบให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

1

5

สูง

6.1 ผูเ้ ข้ำอบรมขำดควำมสนใจ
6.2 ผูเ้ ข้ำอบรมไม่ใช่ผปู ้ ฏิบตั ิงำนจริ ง
6.3 คู่มือกำรอบรมไม่ครบถ้วน
ครอบคลุม
6.4 วิทยำกรขำดทักษะในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้

4
4
2

3
5
3

สูง
สูงมำก
ปำนกลำง

1

2

น้อย

(4)
โครงกำรไม่ได้รับกำรอนุมตั ิ
โครงกำรได้รับกำรอนุมตั ิไม่ครบ
ตำมต้องกำร
ผูพ้ ฒั นำระบบงำนขำด
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ
ผูพ้ ฒั นำระบบงำนทิ้งงำน/ขำด
ควำมรับผิดชอบ

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

1

ขั้นตอน
(1)
7. ใช้ งานจริง

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อกำรใช้งำนจริ ง

8. ติดตามประเมินผล

เพื่อกำรประเมินผล

ควำมเสี่ ยง
(3)
ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูล
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะใน
ด้ำนงำนประกันคุณภำพได้ตำมควำม
ต้องกำร
ไม่ทรำบผลกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
หน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกัน
คุณภำพที่สมบูรณ์
ไม่ทรำบปั ญหำ/อุปสรรคที่แท้จริ ง เพื่อ
แก้ไขปรับปรุ งในอนำคต

ปั จจัยเสี่ ยง
(4)
7.1 ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบข้อมูล
7.2 คณะให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง
7.3 เจ้ำหน้ำที่นำเข้ำข้อมูลไม่ถูกต้อง

โอกำสที่
จะเกิด
(5)
3
4
5

ผล
กระทบ
(6)
5
5
5

ระดับ
ลำดับ
ควำมเสี่ ยง ควำมเสี่ ยง
(7)
(8)
สูงมำก
2
สูงมำก
1
สูงมำก
1

8.1 ไม่มีกำรประเมินผลกำรใช้งำน

1

2

น้อย

8.2 วิธีกำรประเมินผลไม่มี
ประสิ ทธิภำพ

1

2

น้อย

เกณฑ์ มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยงเชิ งคุณภาพ
ระดับ

โอกำสที่จะเกิด

คำอธิบำย

5

สู งมำก

มีโอกำสในกำรเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอกำสในกำรเกิดค่อนข้ำงสู งหรื อบ่อย ๆ

3

ปำนกลำง

มีโอกำสเกิดบำงครั้ง

2

น้อย

อำจมีโอกำสเกิดแต่นำน ๆ ครั้ง

1

น้อยมำก

มีโอกำสเกิดในกรณี ยกเว้น

เกณฑ์ มาตรฐานการกาหนดค่ าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ
5

ผลกระทบ
รุ นแรงที่สุด

4

ค่อนข้ำงรุ นแรง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คำอธิบำย
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในระดับ 0 - 20%
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในระดับ 21 - 40%
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในระดับ 41 - 60%
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในระดับ 61 - 80%
ระบบสำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะเพื่องำนประกันคุณภำพ
สำมำรถดำเนินกำรได้ในระดับ 81 - 100%

เกณฑ์ มาตรฐานระดับของความเสี่ ยง
(Degree of Risk)
5

7.3

4

6.1

6.2,7.2

3

1.2

2
1

6.4,8.1,8.2
1

2

1.1,6.3

2.1,2.3,4.1

2.2

3.2
3

7.1

3.1,4.2,5.1
4

5

การประเมินมาตรการควบคุม
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะเพือ่ งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะในด้ านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552
สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)
6. ฝึ กอบรม
6.2 ผูเ้ ข้ำอบรมไม่ใช่ผปู ้ ฏิบตั ิงำนจริ ง
7. ใช้ งานจริง
7.1 ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบข้อมูล
7.2 คณะให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง
7.3 เจ้ำหน้ำที่นำเข้ำข้อมูลไม่ถูกต้อง

การควบคุมทีค่ วรจะมี

การควบคุมทีม่ อี ยู่แล้ ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุมทีม่ อี ยู่
แล้ วว่ าได้ ผลหรือไม่
(4)

6.2 กำหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ำอบรมให้ชดั เจน
ติดตำมและประเมินกำรทำงำนของผูเ้ ข้ำอบรม

√
×

×
×

7.1 แต่งตั้งกรรมกำรผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำข้องมูลของหน่วยงำนระดับคณะ
ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำน
7.3 มีมำตรกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ติดตำมและประเมินผล

√
×

×
×

√
×

×
×

×
√

×
×

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

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

แผนบริหารความเสี่ ยง แต่ ละโครงการ/กิจกรรม
หน่ วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะเพือ่ งานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม : เพือ่ ให้ มีระบบสารสนเทศหน่ วยงานระดับคณะในด้ านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and Objectives)
(1)
6. ฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึ กอบรมกำรใช้งำน
7. ใช้ งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรใช้งำนจริ ง
7. ใช้ งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรใช้งำนจริ ง

ควำมเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยู่
ปั จจัยควำมเสี่ ยง
(Residual Risks)
(Risks Factors)
(2)
(3)
ผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนไม่
6.2 ผูเ้ ข้ำอบรมไม่ใช่
สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนจริ ง
หน่วยงำนระดับคณะเพื่องำน
ประกันคุณภำพได้อย่ำงถูกต้อง
ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูล
7.1 ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบข้อมูล
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
ในด้ำนงำนประกันคุณภำพได้
ตำมควำมต้องกำร
ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูล
7.2 คณะให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
ในด้ำนงำนประกันคุณภำพได้
ตำมควำมต้องกำร

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
(Risks Treatments)
(4)
6.2 กำหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ำ
อบรมให้ชดั เจน ติดตำม
และประเมินกำรทำงำน
ของผูเ้ ข้ำอบรม
7.1 แต่งตั้งกรรมกำร
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล ติดตำม
และประเมินผลกำรทำงำน

กำหนดเสร็ จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(5)
กำหนดเสร็ จภำยใน 2 สัปดำห์
คณะบดีและผูอ้ ำนวยกำร
กอง/สถำบัน/สำนัก
กำหนดเสร็ จภำยใน 2 สัปดำห์
คณะบดีและผูอ้ ำนวยกำร
กอง/สถำบัน/สำนัก

7.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ กำหนดเสร็ จภำยใน 2 สัปดำห์
ข้องมูลของหน่วยงำน
คณะบดีและผูอ้ ำนวยกำร
ระดับคณะติดตำมและ
กอง/สถำบัน/สำนัก
ประเมินผลกำรทำงำน

หมำยเหตุ
(6)

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and Objectives)
(1)
7. ใช้ งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อกำรใช้งำนจริ ง

ควำมเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยู่
ปั จจัยควำมเสี่ ยง
(Residual Risks)
(Risks Factors)
(2)
(3)
ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูล
7.3 เจ้ำหน้ำที่นำเข้ำข้อมูลไม่
สำรสนเทศหน่วยงำนระดับคณะ
ถูกต้อง
ในด้ำนงำนประกันคุณภำพได้
ตำมควำมต้องกำร

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำหนดเสร็ จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(Risks Treatments)
(4)
(5)
7.3 มีมำตรกำรตรวจสอบควำม กำหนดเสร็ จภำยใน 2 เดือน
ถูกต้องของข้อมูล
สำนักประกันคุณภำพ
ติดตำมและประเมินผล

หมำยเหตุ
(6)

