แบบ RMUTP-ERM 1-2

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและ
ออกแบบระบบงาน



เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของของระบบการ
เรียนการสอน m-Learning ของมหาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร



เพื่ อ ให้ ท ราบความต้ อ งการของการใช้ งานระบบการ
เรียนการสอน m-Learning



เพื่ อ วางแผนการปรั บ ปรุ ง ระบบ m-Learning ให้
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ



เพื่อวางแผนการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน
mLearning

เพื่ อ ให้ ไ ด้ รับ งบประมาณในการจั ดสรรอุป กรณ์ และ
โปรแกรมในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
 เพื่ อให้ ได้ รั บ อนุ มั ติ ก ารจั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบ m-Learning
 เพื่ อให้ ได้ รั บ งบประมาณในการพั ฒ นาระบบการเรี ย น
การสอน m-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3. ขออนุมัติโครงการ



เพื่ อ จั ด ท าและพั ฒ นา ระบบการเรี ย นการสอน
m-Learning ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานได้อยู่เสมอ



เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน m-Learning

4. การดาเนินการ



เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการเรียนการสอน m-Learning
ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ



เพื่อเป็นแนวทางในการนาเสนอรูปแบบสื่อการเรียนรู้
ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบัน



เพื่ อ ให้ ร ะบบการเรี ย นการสอน m-Learning ของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ



เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารด้ า นระบบการเรี ย นการสอน
m-Learning มีคุณภาพและเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม



เพื่อประเมินระบบการเรียนการสอน m-Learning ให้มี
ประสิทธิภาพ



เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียน
การสอน m-Learning



เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปพัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไขต่อไป

5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้

7. ติดตามประเมินผล
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โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายในปี พ.ศ.2556

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค



ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การใช้ระบบการเรียนการสอน m-Learning



ไม่ทราบความต้อ งการของผู้ ใช้ใ นการใช้งานระบบการ
เรียนการสอน m-Learning

ขาดนโยบายในการผลักดันและส่งเสริมที่จะใช้ระบบการ
เรียนการสอน m-Learning ภายในมหาวิทยาลัย
 ขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน m-Learning
 ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอน m-Learning ไม่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ


2. วางแผนและ
ออกแบบระบบงาน

เกิ ด ความความล่ า ช้ า ในการจั ด สรรงบประมาณจั ด ซื้ อ
อุ ป กรณ์ และโปรแกรมในการผลิ ต สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รูปแบบต่างๆ
 ไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณ ในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
บางอย่าง ในโครงการอบรม เพื่อใช้ ในการให้ ความรู้กับ
คณาจารย์
 ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน mLearning


3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดาเนินการ

5. ทดสอบระบบ

6. นาไปใช้งาน

7. ติดตามประเมินผล



การดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเรียนการ
สอน m-Learning ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา



เนื้อหารายวิชาต่างๆที่นาขึ้นสู่ระบบจัดการเรียนการสอน
m-Learning ยังไม่เพียงพอ



ไม่ มั่ น ใจว่ า ระบบการเรี ย นการสอน m-Learning ของ
มหาวิทยาลัยจะมีความเสถียรภาพและได้มาตรฐาน



ไม่ มี การจัด เตรี ย มข้ อ มู ล หรือ ใช้ส ถานการณ์ จริ ง ในการ
ทดสอบระบบ



ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบระบบ แต่อาจเกิดปัญหา
เมื่อใช้งานระบบจริง



คณาจารย์ไม่ใช้ระบบจัดการเรียนการสอน m-Learning
อย่างเต็มประสิทธิภาพ



ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ



ระบบเกิดความขัดข้องระหว่างการใช้งาน



ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลระบบจั ด การเรี ย นการสอน
m-Learning ได้ตามความเป็นจริง
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การประเมินความเสี่ยง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557
ขั้นตอน
(1)
1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/
ปัญหา/อุปสรรค

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาและความ
ต้องการใช้งาน

ความเสีย่ ง
(3)





2. วางแผนและออกแบบ เพื่อวางแผนและ
การพัฒนาระบบ
ออกแบบการพัฒนา
ระบบ

ปัจจัยเสี่ยง







(4)
ไม่ ท ราบถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาและ 1.1 ขาดการศึกษาถึงลักษณะของปัญหา
และอุปสรรคในการใช้ระบบการเรียน
อุ ป สรรคที่ แ ท้ จ ริ ง ของการใช้ ร ะบบ
การสอน m-Learning
การเรียนการสอน m-Learning
ไม่ ท ราบความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ใ น 1.2 ขาดการศึกษาความต้องการในการ
ใช้ ง านระบบการเรี ย นการสอนจาก
การใช้งานระบบการเรีย นการสอน
ผู้ใช้งานระบบ
m-Learning
ขาดนโยบายในการผลักดันและ
2.1 ขาดการวางแผนนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมที่จะใช้ระบบการเรียนการ
สนับสนุนการใช้งานระบบการเรียน
สอน m-Learning ภายใน
การสอน m-Learning ภายในมหาลัย
มหาวิทยาลัย
ขาดผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน 2.2 ขาดงบประมาณในการจัดฝึกอบรม
การออกแบบและพัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคคลากรในการดูแลระบบ
เรียนการสอน m-Learning
และงบประมาณในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามรถ
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอน
2.3 ขาดการทาวิจัยหรือสารวจข้อมูล
m-Learning ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ความต้องการใช้งานจากผู้ใช้ระบบ
ในการออกแบบระบบ

โอกาสที่
จะเกิด
(5)

ผล
กระทบ
(6)

ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
(7)
(8)

2

2

น้อย

2

2

น้อย

5

4

สูงมาก

3

5

สูงมาก

3

2

ปานกลาง

ขั้นตอน
(1)
3. ขออนุมัติโครงการ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)
เพื่อขออนุมัติ
โครงการ

ความเสีย่ ง






4. การดาเนินการจัดซื้อ

เพื่อดาเนินการ





5. ทดสอบระบบ

เพื่อทดสอบระบบ

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
2

ผล
กระทบ
(6)
4

2

4

สูง

2

1

น้อย

เนื้อหารายวิชาต่างๆที่นาขึ้นสู่ระบบ 4.2 ไม่มีการตรวจทานเนื้อหาก่อนนาขึ้นสู่
ระบบ
จัดการเรียนการสอน m-Learning
ยังไม่เพียงพอและสมบูรณ์

2

3

ปานกลาง

(3)
เกิดความความล่าช้าในการจัดสรร
งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ และ
โปรแกรมในการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ใน
การจัดซื้ออุปกรณ์บางอย่าง ใน
โครงการอบรม เพื่อใช้ในการให้
ความรู้กับคณาจารย์
ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน m-Learning
การดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบจัดการเรียนการสอน
m-Learning ไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมตั ิตาม
ต้องการภายในเวลา
3.2 ไม่มีการศึกษารายละเอียด
ประกอบการสั่งซื้อวัสดุประกอบการ
จัดโครงการอบรม
3.3 ไม่มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์
สาหรับพัฒนาและดูแลระบบ
4.1 ขาดการควบคุมดาเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผนตาม

ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
(7)
(8)
สูง



ไม่มั่นใจว่าระบบการเรียนการสอน
m-Learning ของมหาวิทยาลัยจะมี
ความเสถียรภาพและได้มาตรฐาน

5.1 ไม่มีการจาลองสถานการณ์การใช้งาน
จริงในการทดสอบระบบ

3

3

สูง



ไม่มีการจัดเตรียมข้อมูลหรือใช้
สถานการณ์จริงในการทดสอบระบบ

5.2 ไม่มีข้อมูลจริงเพื่อใช้ในการทดสอบ
ระบบ

3

3

สูง

ขั้นตอน
(1)

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
(2)

ความเสีย่ ง



6. นาไปใช้งาน

เพื่อการใช้งานจริง







7. ติดตามประเมินผล

เพื่อการประเมินผล

โอกาสที่
จะเกิด
(5)
3

ผล
กระทบ
(6)
3

6.1 ขาดนโยบายสนับสนุนด้านการใช้
คณาจารย์ไม่ใช้ระบบจัดการเรียน
ระบบการเรียนการสอน m-Learning
การสอน m-Learning อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

5

3

สูงมาก

6.2 ผู้ใช้ไม่เห็นความสาคัญของการใช้
ระบบ m-Learning ในการเรียนการ
สอน
ระบบเกิดความขัดข้องระหว่างการใช้ 6.3 ขาดการศึกษาถึงวิธีการรักษา
เสถียรภาพของระบบ
งาน

3

3

สูง

3

5

สูงมาก

3
4

3
4

สูง
สูงมาก

(3)



ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบ
ระบบ แต่อาจเกิดปัญหาเมื่อใช้งาน
ระบบจริง

ปัจจัยเสี่ยง
(4)
5.3 ทดสอบระบบน้อยครั้งหรืออาจไม่
ครบทุกกรณี ทาให้ไม่พบปัญหา

ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจใน
ระบบ

ไม่สามารถประเมินผลระบบจัดการ 7.1 ขาดความร่วมมือจากผู้ใช้ในการทา
แบบประเมินผลระบบจัดการเรียนการ
เรียนการสอน m-Learning ได้ตาม
สอน e-Learning
ความเป็นจริง

ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
(7)
(8)
สูง

RMUTP-ERM 4
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สูง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

2

น้อย

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกาหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

รุนแรงที่สุด

ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานไม่ได้เลย

4

ค่อนข้างรุนแรง

ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 20%

3

ปานกลาง

ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 50%

2

น้อย

ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 70%

1

น้อยมาก

ระบบประเมินการเรียนการสอน e-Learning ใช้งานได้ 90%

RMUTP-ERM 5
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)
2.2, 6.3
สูงมาก

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

3.1, 3.2
สูง

5

7.1
สูงมาก

4.2, 4.3
ปานกลาง

5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4
สูง

1.1, 1.2
น้อย

2.3
ปานกลาง

2.1
สูงมาก

4

6.1
สูงมาก

3

2

4.1
น้อย
1

2

1

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2555
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การประเมินมาตรการควบคุม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557
สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
Risk factor
(1)
(2)
6. การนาระบบมาใช้
6.1 คณาจารย์ไม่ได้ใช้ระบบการเรียนการสอน m-Learning 6.1 กาหนดเป็นนโยบายให้คณาจารย์ทุกท่านใช้ระบบ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6.2 ระบบการเรียนการสอน m-Learning ของ
6.2 ให้ความรู้กับผู้ดูแลระบบ และ วิธีการรักษาเสถียรภาพของ
มหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความขัดข้อง
ระบบ
ระหว่างการใช้งาน

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

√

×

√

×

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

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2557
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์
(Key Process and
Objectives)
(1)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งานจริงที่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยู่
(Residual Risks)
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(Risks Factors)
(3)

ขาดความรู้และความเข้าใจในการ 6.1 ผู้ใช้ระบบยังขาดความรู้
ใช้ระบบการเรียนการสอน
และความเข้าใจในการใช้
m-Learning
ระบบการเรียนการสอน
m-Learning
การจัดทาระบบการเรียนการ
6.2 อุปกรณ์การและโปรแกรม
สอน m-Learning เสร็จไม่ทัน
ในการผลิตสื่อ
ตามแผนที่กาหนด
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

การจัดการความเสี่ยง
(Risks Treatments)
(4)
6.1 จ้ดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ
เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการดูแลรักษา
ระบบ
6.2 จัดหาอุปกรณ์และโปรแกรม
ในการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ
กับปริมาณงาน

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)

(6)

กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดเสร็จภายใน 1 ปี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบระบบการเรียนการสอน m-Learning ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

(1)
6. ใช้งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อการใช้งานจริง
ที่มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ

(2)
คณาจารย์ยังขาด
ความรู้และความ
เข้าใจในการใช้ระบบ
การเรียนการสอน
m-Learning
ในการสอน

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

(3)
(4)
1. ผู้ใช้ระบบยังขาดความรู้ 1. จ้ดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ เพื่อให้
และความเข้าใจในการใช้ เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ระบบการเรียนการสอน ดูแลรักษาระบบ
m-Learning
2. ผู้ใช้ไม่เห็นความสาคัญ
ของการใช้ระบบ
m-Learning เพื่อการ
เรียนการสอน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
กาหนดเสร็จภายใน
1 ปี ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถานะดาเนินงาน
(6)
O = อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2. จัดประชุมชี้แจ้งการใช้ระบบและ
กาหนดเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ทุกท่านใช้
ระบบการเรียนการสอน
m-Learning
หมายเหตุ: สถานะดาเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กาหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
√ = ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กาหนด X = ยังไม่ได้เริม่ ดาเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

