แบบ RMUTP-ERM 1-2

โครงการพัฒนาระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐาน

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดําเนินการ



เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย



เพื่อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบการถ่ายทํา
รายการโทรทัศน์



เพื่อให้ทราบปริ มาณการใช้ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์



เพื่อให้ทราบนโยบายด้านการพัฒนาระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป



เพื่อให้ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา



เพื่อให้ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยมี
ประสิ ทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้ได้งาน และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

5. ทดสอบระบบ



เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพตลอดเวลา และได้มาตรฐาน



เพื่อให้การบริ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยมี
ประสิ ทธิภาพ



เพื่อให้การผลิตรายการโทรทัศน์มีคุณภาพคมชัด ระบบเสี ยง
ชัดเจน และมีความมัน่ คงของระบบ



เพื่อให้ทราบความเพียงพอในการนําไปใช้ปฏิบตั ิงาน



เพื่อให้ทราบผลการให้บริ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย



เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุ งใน
อนาคต

6. นําไปใช้

7. ติดตามประเมินผล

แบบ RMUTP-ERM 3

โครงการพัฒนาระบบถ่ ายทํารายการโทรทัศน์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายในปี พ.ศ.2553

1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดําเนินการ



ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริ งของการพัฒนา
ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร



ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์



ไม่ทราบปริ มาณการใช้ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์



ไม่ทราบนโยบายด้านการพัฒนาระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป



ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา



ได้ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และไม่พร้อมใช้งาน

5. ทดสอบระบบ



ไม่มนั่ ใจว่าระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะ
มีความเสถียรภาพ และได้มาตรฐาน



การบริ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิ ทธิภาพ



ภาพการผลิตรายการโทรทัศน์ไม่คมชัด
และระบบเสถึยร



ระบบการถ่ายทําไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน



ขาดความร่ วมมือในการติดตามประเมินผล



ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ งในอนาคต

6. นําไปใช้ งาน

7. ติดตามประเมินผล

ระบบเสี ยงไม่ชดั เจน

แบบ RMUTP – ERM 6

การประเมินความเสี่ ยง
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิ ทธิภาพและได้ มาตรฐานในปี พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
(1)
เพื่อศึกษาสาเหตุของ
1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/ ปั ญหาและความ
ต้องการใช้งาน
อุปสรรค
ขั้นตอน

2. วางแผนและออกแบบ
การพัฒนาระบบ

เพื่อวางแผนและ
ออกแบบการพัฒนา
ระบบ

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง

(3)

(4)
1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคให้ครอบคลุม



ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคที่แท้จริ งของการพัฒนา
ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์
ของมหาวิทยาลัย



ไม่ทราบความต้องการของการใช้
งานระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์อย่างแท้จริ ง

1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการ
ของการใช้งานอย่างครบถ้วน



ไม่ทราบปริ มาณการใช้ระบบการ
ถ่ายทํารายการโทรทัศน์

2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการพัฒนา
ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ที่ดี



ไม่ทราบนโยบายด้านการพัฒนา
ระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป

2.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทําให้
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนต้อง
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี

ลําดับ
ระดับ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
(8)
(7)

โอกาสที่
จะเกิด
(5)

ผล
กระทบ
(6)

1

1

น้อย

1

2

น้อย

1

2

น้อย

3

5

สูงมาก

1

ขั้นตอน
(1)
3. ขออนุมัติโครงการ
4. การดําเนินการจัดซื้อ

5. ทดสอบระบบ

6. นําไปใช้ งาน

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ
เพื่อดําเนินการ

เพื่อทดสอบระบบ

เพื่อการใช้งานจริ ง

ความเสี่ ยง
(3)


ไม่ได้รับอนุมตั ิทรัพยากรอย่าง
เพียงพอและทันเวลา



ได้ระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และไม่พร้อมใช้งาน





ปัจจัยเสี่ ยง
(4)
3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมตั ิตาม
ต้องการภายในเวลา

4.1 ราคาอุปกรณ์ของระบบการถ่ายทํา
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเกินกว่า
งบประมาณที่ได้รับ
4.2 เทคโนโลยีระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากที่
กําหนดไว้ตอนของบประมาณ
4.3 ความล่าช้าในระบบการจัดซื้ อทําให้
ไม่ได้ระบบการถ่ายทํารายโทรทัศน์
ทันตามเวลา
ไม่มนั่ ใจว่าระบบการถ่ายทํารายการ 5.1 ขาดความรู้ในการทดสอบการใช้งาน
อุปกรณ์ระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะมีความ
โทรทัศน์ที่ เหมาะสม
เสถียรภาพ และได้มาตรฐาน
5.2 ขาดการทดสอบระบบอุปกรณ์การ
ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ที่ครบถ้วน
ก่อนการตรวจรับ
6.1 ผูใ้ ช้ขาดความรู้ทกั ษะในการใช้
การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิต
มหาวิทยาลัยไม่มีประสิ ทธิภาพ
รายการโทรทัศน์ใหม่ ๆ

ลําดับ
ระดับ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
(8)
(7)
สู ง

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
3

ผล
กระทบ
(6)
4

3

4

สูง

2

3

ปานกลาง

4

5

สูงมาก

2

3

ปานกลาง

2

3

ปานกลาง

2

3

ปานกลาง

2

ขั้นตอน
(1)

ความเสี่ ยง

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)

7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล

ผล
กระทบ
(6)
3

6.3 ปริ มาณรายการถ่ายทําโทรทัศน์เพิ่ม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
7.1 ขาดความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
เพื่อการประเมินผลการใช้งาน

3

5

สู งมาก

2

2

ปานกลาง

7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิ ทธิภาพ

1

1

น้อย

(4)
6.2 ตั้งค่าระบบการถ่ายภาพ ระบบเสี ยง
ภาพการผลิตรายการโทรทัศน์ไม่
ผิดพลาด และการติดตั้งระบบไม่
คมชัด ระบบเสี ยงไม่ชดั เจน และ
ถูกต้อง
ระบบไม่มนั่ คง
(3)





ระบบการถ่ายทําไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน



ขาดความร่ วมมือในการติดตาม
ประเมินผล



ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ ง
ในอนาคต

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

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
2

ปัจจัยเสี่ ยง

3

RMUTP-ERM 4
เกณฑ์ มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยงเชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คําอธิบาย

5

สู งมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรื อบ่อยๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณี ยกเว้น

เกณฑ์ มาตรฐานการกําหนดค่ าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ
5

ผลกระทบ
รุ นแรงที่สุด

คําอธิบาย
อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้งานไม่ได้เลย

4

ค่อนข้างรุ นแรง

อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้งานได้ 20%

3

ปานกลาง

อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้งานได้ 50%

2

น้อย

อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้งานได้ 70%

1

น้อยมาก

อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ใช้งานได้ 90%

RMUTP-ERM 5
ความสั มพันธ์ ระหว่ างเกณฑ์ มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์ มาตรฐานระดับความเสี่ ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ ยง

2.2, 6.3
สู งมาก

4.4
สู งมาก

5

3.1, 4.1
สู ง

4

4.2, 5.1, 5.2,6.1,6.2
ปานกลาง
1.2, 2.1
น้ อย

3

7.1
ปานกลาง

2

1.1, 7.2
น้ อย
1

1

2

3

4

5

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง
วันที่ประเมิน 16 พฤศจิกายน 2552

แบบ RMUTP – ERM 7

การประเมินมาตรการควบคุม
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิ ทธิภาพและได้ มาตรฐานในปี พ.ศ.2554
สาเหตุของความเสี่ ยง
Risk factor
(1)
6. การทํางานของระบบการถ่ ายทํารายการ
6.1 ปริ มาณรายการถ่ายทําโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และต่อเนื่อง
6.2 ระบบการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยไม่
มีประสิ ทธิภาพ และไม่พร้อมใช้งาน

การควบคุมทีค่ วรจะมี

การควบคุมทีม่ อี ยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุมทีม่ อี ยู่
แล้วว่ าได้ ผลหรือไม่
(4)

6.1 ขอยืมอุปกรณ์การถ่ายทําจากงานสอนมาปฏิบตั ิงาน

√

×

6.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์การถ่ายทําเก่าใช้ไปพลางก่อน

√

×

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

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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แผนบริหารความเสี่ ยง แต่ ละโครงการ/กิจกรรม
หน่ วยงาน : สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนาระบบการถ่ ายทํารายการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิ ทธิภาพและได้ มาตรฐานในปี พ.ศ.2554
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and Objectives)
(1)
6. ใช้งานจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งานจริ งที่มี
ประสิ ทธิภาพและเสถียรภาพ

การจัดการความเสี่ ยง
ปั จจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงที่ยงั เหลืออยู่
(Risks Treatments)
(Risks Factors)
(Residual Risks)
(4)
(3)
(2)
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทําให้ 6.1 อุปกรณ์การถ่ายทํารายการ 6.1 จัดหาอุปกรณ์ระบบการ
โทรทัศน์เก่า ชํารุ ด ล้าสมัย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนต้อง
ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ที่มี
ไม่สามารถรองรับ
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี
ประสิ ทธิภาพ และได้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
มาตรฐาน
การจัดทํา e-Learning เสร็ จไม่
6.2 อุปกรณ์การถ่ายทํารายการ 6.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่าย
ทํารายการโทรทัศน์ให้
ทันตามแผนที่กาํ หนด
โทรทัศน์ไม่เพียงพอต่อการ
เพียงพอกับปริ มาณงาน
ปฏิบตั ิงาน

กําหนดเสร็ จ/ผูร้ ับผิดชอบ
(5)
กําหนดเสร็ จภายใน 1 ปี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดเสร็ จภายใน 1 ปี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
(6)
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ ยงในงวดก่ อน
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ ายภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพและเสถียรภาพ
ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์
(1)
6. ใช้งานจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งาน
จริ งที่มี
ประสิ ทธิภาพและ
เสถียรภาพ

ความเสี่ ยง
ทีย่ งั เหลืออยู่
(2)
ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่มี
ประสิ ทธิภาพและ
เสถียรภาพ

ปัจจัยความเสี่ ยง

(3)
1. ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยทั้งไม่เสถียร
2. ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้

การจัดการความเสี่ ยง

(4)
1. จัดหาอุปกรณ์เครื อข่ายสํารอง

2. สร้างระบบเครื อข่ายแบบ
Redundancy

สถานะดําเนินงาน

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
กําหนดเสร็ จภายใน
1 ปี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
วิทยบริ การและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(6)
O = อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ

หมายเหตุ: สถานะดําเนินงานให้เลือกเครื่ องหมายที่กาํ หนดไว้น้ ีเพื่อใช้แสดงสถานะใส่ ลงในช่อง (6) * = ดําเนินการแล้วเสร็ จตามกําหนด
√ = ดําเนินการแล้วเสร็ จล่าช้ากว่าที่กาํ หนด X = ยังไม่ได้เริ่ มดําเนินการ และ O = อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

วิธีการดําเนิ นงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

