
แบบ RMUTP – ERM 9 

แบบตดิตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553  รอบ 12  เดอืน 

หน่วยงาน : สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 

    วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

ทีย่งัเหลอือยู่ 

 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

 

 

(4) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(5) 

สถานะดาํเนินงาน 
 

 
(6) 

วธิีการดาํเนินงาน/

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
 
1.ศึกษาสาเหตุ

ของปัญหาและ

ความตอ้งการใช้

งาน 

 
 

- 
 
 

 

 
 
- 

 
 

- 
 

 
สวท. 

 
* 

 
ศึกษาสาเหตุของปัญหา

และ อุปสรรคได้

ครอบคลุม 

2. วางแผนและ

ออกแบบการ

พฒันาระบบ 

 

ไม่ทราบปริมาณการ

ใชร้ะบบการถ่ายทาํ

รายการโทรทศัน์ 

 

ขาดขอ้มูลการวางแผนการ

พฒันาระบบการถ่ายทาํ

รายการโทรทศัน์ที่ดี 

วางแผนการพฒันาระบบการถ่ายทาํ

รายการโทรทศัน์ใหด้ีขึ้น 
กย.2553 
สวท. 

* วเิคราะห์งานและ

วางแผนระบบการถ่าย

ทาํ 

หมายเหตุ:  สถานะดาํเนินงานใหเ้ลือกเครื่องหมายที่กาํหนดไวน้ี้เพื่อใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ดาํเนินการแลว้เสร็จตามกาํหนด    

              √ =  ดาํเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ที่กาํหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ริ่มดาํเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
 
 
 



แบบตดิตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2553  รอบ 12  เดอืน 

หน่วยงาน : สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ภาระงาน/กจิกรรม : โครงการพฒันาระบบถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

วตัถุประสงค์ระดบัภาระงาน/กจิกรรม : พฒันาระบบการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

ขั้นตอน/ 

    วัตถุประสงค์ 

 

(1) 

ความเสี่ยง 

ทีย่งัเหลอือยู่ 

 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

 

 

(4) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(5) 

สถานะดาํเนินงาน 
 

 
(6) 

วธิีการดาํเนินงาน/

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
3. ขออนุมตัิ

โครงการ 

 

ไม่ไดร้ับอนุมตัิ

ทรัพยากรอยา่ง

เพียงพอและทนัเวลา 

โครงการไม่ไดร้ับการ

อนุมตัิภายในเวลา 
จดัเตรียมโครงการเพื่อขออนุมตัิ

อยา่งรอบคอบ 

เมื่อไดร้ับจดัสรรเงิน 

สวท. 

 
* 

เขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมตัิ 

4. การดาํเนินการ

จดัซื้อ 

 

ไดร้ะบบการถ่ายทาํ

รายการโทรทศัน์ของ

มหาวทิยาลยัที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ และไม่

พร้อมใชง้าน 

1 .ราคาอุปกรณ์ของระบบ
การถ่ายทาํ  เปลี่ยนแปลง

สูงขึ้นเกินกวา่งบประมาณ

ที่ไดร้ับ 

2 . เทคโนโลยรีะบบการถ่าย
ทาํรายการโทรทศัน์

เปลี่ยนแปลงไปจากที่

กาํหนดไวต้อนขอ

งบประมาณ 

3. ความล่าชา้ในระบบการ

จดัซื้อทาํให ้  

ไม่ไดร้ะบบการถ่ายทาํราย

โทรทศัน์ทนัตามเวลา 

1.นาํเงินเหลือจ่ายมาสมทบในการ

จดัซื้อระบบการถ่ายทาํ 

2.ปรับเทคโนโลยรีะบบการถ่ายทาํ

ใหส้อดคลอ้งสมดุลกบังบประมาณ

ที่ไดร้ับ 
3. วางแผนและเร่งรัดการจดัซื้อให้

เป็นไปตามแผน 

เมื่อโครงการไดร้ับ

อนุมตัิ 
สวท. 

* 1.รวบรวมเงินเหลือจ่าย

ที่คาดวา่จะมี 
2.พิจารณาวเิคราะห์

เทคโนโลยทีี่

เปลี่ยนแปลงและปรับใช้

ใหอ้ยูใ่นวงเงิน

งบประมาณโดย

พิจารณาประโยชน์

สูงสุด 
3.วางแผนเร่งรัดการ

จดัซื้อ ประสานกบั กค. 

หมายเหตุ:  สถานะดาํเนินงานใหเ้ลือกเครื่องหมายที่กาํหนดไวน้ี้เพื่อใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ดาํเนินการแลว้เสร็จตามกาํหนด    

              √ =  ดาํเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ที่กาํหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ริ่มดาํเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
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ขั้นตอน/ 

    วตัถุประสงค ์

 

(1) 

ความเสี่ยง 

ทีย่งัเหลอือยู่ 

 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 

 

 

(4) 

กาํหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(5) 

สถานะดาํเนินงาน 
 

 
(6) 

วธิีการดาํเนินงาน/

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ขอ้เสนอแนะ 

(7) 
5. ทดสอบระบบ 

 
ไม่มัน่ใจวา่ระบบการ

ถ่ายทาํรายการ

โทรทศัน์ของ

มหาวทิยาลยัจะมี

ความเสถียรภาพ  

ขาดการทดสอบระบบ

อุปกรณ์การ   

ถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ที่

ครบถว้นก่อนการตรวจรับ   

ทดสอบระบบก่อนตรวจรับอยา่ง

ละเอียดรอบคอบ ทุกขั้นตอน 

เมื่อไดร้ับมอบระบบ 
สวท. 

 
* 

ทดสอบระบบ 

6. ใชง้านจริง 

 
การถ่ายทาํรายการ

โทรทศัน์ของ

มหาวทิยาลยัไม่มี

ประสิทธิภาพ   
 
ระบบการถ่ายทาํไม่

เพียงพอต่อการ

ปฏิบตัิงาน 

ผูใ้ชข้าดความรู้ทกัษะใน

การใชอุ้ปกรณ์และ

เทคโนโลยกีารผลิต

รายการโทรทศัน์ใหม่ ๆ 

 

ปริมาณรายการถ่ายทาํ

โทรทศัน์เพิ่ม มากขึ้น

อยา่งรวดเร็ว 

ฝึกฝนทกัษะการใชง้านของผูป้ฎิบตัิ

งานใหเ้กิดความชาํนาญ 
 
 
 
วางแผนการถ่ายทาํรายการโทรทศัน์

ใหเ้หมาะสม ตามความจาํเป็นที่

แทจ้ริง รอบคอบ 

เมื่อไดร้ับมอบระบบ 
สวท. 

* ฝึกฝนทกัษะการใชง้าน 

และวางแผนการถ่ายทาํ 

หมายเหตุ:  สถานะดาํเนินงานใหเ้ลือกเครื่องหมายที่กาํหนดไวน้ี้เพื่อใชแ้สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ดาํเนินการแลว้เสร็จตามกาํหนด    

              √ =  ดาํเนินการแลว้เสร็จล่าชา้กวา่ที่กาํหนด     X = ยงัไม่ไดเ้ริ่มดาํเนินการ      และ O  =  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
 
 


