แบบ RMUTP-ERM 1-2

โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์
พัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ

KEY PROCESS

OBJECTIVES MAP

1. ศึกษาความต้ องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 เพื่อให้ทราบความต้องการของการจัดโครงการอบรม
สัมมนา

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

 เพื่อให้ทราบจานวนโครงการที่จะจัดอบรมสัมมนา
 เพือ่ ให้ทราบนโยบายการจัดโครงการอบรมสัมมนาของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ

 เพื่อให้โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติทัน เวลา

 เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการ
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
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5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้

7. ติดตามประเมินผล

 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนา
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพตลอดไป

 เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสานัก
 เพื่อให้ทราบความต้องการในการจัดโครงการอบรม
สัมมนา

 เพื่อให้ทราบผลการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต
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แบบ RMUTP-ERM 1-3

โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2553

KEY PROCESS
1. ศึกษาความต้ องการ
ของระบบงาน/
ปัญหา/อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ

RISK MAP
 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการ
จัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ไม่ทราบความต้องการของการจัดโครงการอบรมสัมมนา

 ไม่ทราบจานวนครั้งในการจัดโครงการอบรมสัมมนา
 ไม่ทราบนโยบายการจัดโครงการอบรมสัมมนาของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ไม่ได้รับอนุมัติการจัดโครงการอบรมสัมมนาทันตาม
กาหนดเวลา

 การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้ งาน

 ไม่มั่นใจว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิภาพ

 การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 การอนุมัติโครงการอบรมสัมมนาไม่ทันเวลา

 ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
7. ติดตามประเมินผล

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงในอนาคต
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แบบ RMUTP – ERM 6

การประเมินความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอน
(1)
1. ศึกษาความ
ต้องการของ
ระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและ
ออกแบบการ
พัฒนาการจัดโครงการ
อบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
โอกาสที่จะ
ผล
ระดับความ ลาดับความ
ขั้นตอน
(3)
(4)
เกิด
กระทบ
เสี่ยง
เสี่ยง
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรค

เพื่อวางแผนและ
ออกแบบการ
พัฒนาการจัดโครงการ
อบรมสัมมนา

 ไม่ทราบสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่แท้จริงของ
การจัดโครงการอบรม
สัมมนาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ไม่ทราบความต้องการ
การจัดโครงการอบรม
สัมมนา
 ไม่ทราบจานวนครั้งการจัด
โครงการอบรมสัมมนา
 ไม่ทราบนโยบายด้านการ
พัฒนาการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม

1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของการจัดโครงการ
อบรมสัมมนา
2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ
พัฒนาการจัดโครงการอบรม
สัมมนาที่ดี
2.2 การจัดโครงการอบรม
สัมมนามีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์บ้านเมือง

2

2

น้อย

1

2

น้อย

1

2

น้อย

1

2

น้อย
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ขั้นตอน
(1)
3. ขออนุมัติโครงการ
4. การดาเนินการ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อขออนุมัติโครงการ
เพื่อดาเนินการจัด
โครงการอบรมสัมมนา

5. ทดสอบระบบ

เพื่อทดสอบการจัด
โครงการอบรมสัมมนา

6. นาไปใช้งาน

เพื่อการจัดโครงการอบรม
สัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์

7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล

ความเสี่ยง
(3)

3

ผล
กระทบ
(6)
4

ระดับความ
เสี่ยง
(7)
สูง

4.1 ความล่าช้าในการอนุมัติ
 การจัดโครงการอบรม
สัมมนาที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการอบรมสัมมนาไม่ทันเวลา
4.2 จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่
และไม่ทันเวลา
ครบตามที่กาหนดทาให้มีปัญหาใน
การเบิกจ่าย

4

4

สูง

4

4

สูง

 ไม่มั่นใจว่าการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ
 การจัดโครงการอบรม
สัมมนาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ

5.1 ขาดความรู้ในการจัด
โครงการอบรมสัมมนา

2

2

น้อย

6.1 ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาขาดความรู้ในการจัด
โครงการอบรมสัมมนา

2

2

น้อย

 ขาดความร่วมมือในการ
ติดตามประเมินผล

7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้
งาน
7.2 วิธีการประเมินผลไม่มี
ประสิทธิภาพ

2

2

น้อย

2

2

น้อย

 ไม่ได้รับอนุมัติโครงการ
อบรมสัมมนาทันเวลา

 ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้นและแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
3.1 โครงการอบรมสัมมนาไม่ได้
รับการอนุมัติตามกาหนดเวลา

โอกาสที่จะเกิด
(5)

ลาดับ
ความเสี่ยง
(8)
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RMUTP – ERM 4
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงเชิง คุณภาพ
ระดับ

คาอธิบาย

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกาหนดค่าประเมิน ผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

รุนแรงที่สุด

โครงการอบรมสัมมนาไม่ได้รับอนุมัติ

4

ค่อนข่างรุนแรง

โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 20 %

3

ปานกลาง

โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 50 %

2

น้อย

โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 70 %

1

น้อยมาก

โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 90 %

7

RMUTP - ERM 5
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดั บความเสี่ ยง : Degree of Risk)

5

3.1, 4.1, 4.2

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

สูง

4

3

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1,
6.1, 7.1, 7.2
2

น้ อย

1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2553
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RMUTP - ERM 7
การประเมินมาตรการควบคุม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554
สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)
4. การจัดโครงการอบรมสัมมนา

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มี
อยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

4.1 ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ 4.1 ควรดาเนินการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาล่วงหน้า
อบรมสัมมนาไม่ทันเวลา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์

x

4.2 จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ
ตามที่กาหนดทาให้มีปัญหาใน
การเบิกจ่าย

x

4.2 ทาบันทึกให้หน่วยงานแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม

(3)

/ = มี

x

= ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4)

/ =

ได้ ผลตามที่คาดหมาย

x =

ไม่ได้ ผลตามที่คาดหมาย

? =

ได้ ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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RMUTP - ERM 8
แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนา การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 25 54
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
(Key Process and
(Residual Risks)
Objectives)
(1)
(2)
6. ใช้งานจริง
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทาให้
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่ วิธีการจัดการเรียนการสอนต้อง
มีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี
การจัดทา e-Learning เสร็จไม่ทัน
ตามแผนที่กาหนด
มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา
ติดต่อกันหลายโครงการทาให้การ
อนุมัติโครงการไม่ทันเวลา
จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ
ตามกาหนด

ปัจจัยความเสี่ยง
(Risks Factors)
(3)
6.1 อุปกรณ์การถ่ายทา
รายการโทรทัศน์เก่า
ชารุด ล้าสมัยไม่สามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ได้
6.2 อุปกรณ์การถ่ายทา
รายการโทรทัศน์ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6.1 การขออนุมัติ
โครงการอบรมสัมมนา
ล่าช้า
6.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่
ครบตามที่กาหนด

การจัดการความเสี่ยง
(Risks Treatments)

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

(4)
6.1 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่ายทา
รายการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน

(5)
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่ายทา
รายการโทรทัศน์ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงาน
6.1 ดาเนินการขออนุมัติโครงการ
ล่วงหน้าก่อนเวลาจัดโครงการอบรม
สัมมนา
6.2 ตรวจเช็คจานวนผู้เข้ารับการ
อบรมให้ถูกต้องครบถ้วน

กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
(6)
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนา การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554
ขั้นตอน/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

( (1)
6. ใช้งานจริง
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้
งานจริงที่มีประสิท ธิภาพ

(2)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่มีประสิ ทธิภาพ
และเสถียรภาพ

(3)
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยทั้งไม่เสถีย ร
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ ได้

(4)
1. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารอง

การจัดโครงการอบรมสัมมนา
ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ประสิทธิภาพ

1. การขออนุมัติจัดโครงการ
อบรมสัมมนาล่าช้า

1. ดาเนินการขออนุมัติโครงการ
อบรมสัมมนาล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนาไม่ครบตามที่กาหนด

2. ตรวจเช็คจานวนผู้เข้าอบรมให้
ถูกต้องครบถ้วน

2. สร้างระบบเครือข่ายแบบ
Redundancy

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

สถานะดาเนินงาน

(5)
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

(6)
O = อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

O = อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

หมายเหตุ : สถานะดาเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กาหนดไว้นี้เพื่อใช้แ สดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
/ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่ า ช้ากว่าที่ก าหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ และ o = อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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