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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1.จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวทิยาลัย
ไดอยางมปีระสิทธิภาพและ
มีประสิทธผิล 

1.1 การจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
สนับสนนุการดําเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย ยงัมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลไมเพียงพอ 

1.1.1 ขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจยังไมครอบคลุมทุก
หนวยงาน 
1.1.2 บุคลากรและ
หนวยงานไมใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลท่ีแทจริง 
1.1.3 ไมมีตัวแทนจาก
หนวยงานท่ีใชระบบ
สารสนเทศมารวมพัฒนา
ระบบ 

1.1.4 ไมมีการ
ประสานงานระหวางผูใช
กับผูพัฒนาระบบและ
ผูพัฒนาระบบดวยตนเอง 
1.1.5 มกีารเปลีย่นแปลง
ความตองการของผูใชระบบ 

1.1.1 สาํรวจความตองการใช
ระบบอยางถ่ีถวน 
 
1.1.2-1.1.5 ใหตัวแทนจาก
หนวยงานตาง ๆมีสวนรวมเปน
กรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได80% 

 

1.1.1-1.1.16                 
การจัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั ยังมี
ประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลไม
เพียงพอ 

 
 

 

1.1.1-1.1.5 
หนวยงานทุก
หนวยงานที่มีความ
เก่ียวของในการใช
ระบบงาน ตองรวม
ประชุม หารือ สรุป
ความตองการที่
ครอบคลมุ
ระบบงาน และ
กําหนด
ผูรับผิดชอบ แจง
ตอสถาบันคอมฯ
เปนลายลักษณ
อักษร 

 
 

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสือ่สาร/

สถาบนัคอม ฯ/ 
คณะ/สํานัก/

สถาบนั/กอง/สาขา
วทิยบริการ 

ก.ย.57 

1.1.1-1.1.5                    
มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตามคูมือ
การปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศ 
หมายเหตุ : สถาบนั
คอมฯไดทําระบบเสร็จ
สิ้นแตการบนัทึกขอมูล
ของหนวยงานยอยยัง
ไมสมบูรณและไม
ตอเนือ่ง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.6 มีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
1.1.7 ผูเก่ียวของหรือ
ผูใชระบบไมปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 
 

1.1.6-1.1.15คณะกรรมการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสารตองติดตามการ
พัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนือ่ง
สม่ําเสมอ 
 

ไมรายงาน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.1.6 สถาบัน
คอมฯ ศึกษา
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เสนอ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร 
1.1.7 มหาวิทยาลัย 
ควรมีมาตรการใน
การมอบหมาย
ผูบังคับบัญชาท่ี
เก่ียวของกับขอมูล
น้ัน ๆ ในการตดิตาม
ตรวจสอบขอมลูให
เปนปจบุนั 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง/ 

สาขาวทิยบริการฯ 
ก.ย.57 

1.1.6 มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประจาํป
งบประมาณ 2557 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.8 ทีมงานพัฒนา

ระบบไมเขาใจการ
ปฏิบัติงานในระบบอยาง
ชัดเจน ไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน พฒันาไม
ตอเนือ่งหรือทนัตอการ
เปลี่ยนแปลง 
1.1.9 ระบบสารสนเทศ
ไมเชื่อมโยงทั้งระบบ ทํา
ใหไมสามารถตัดสนิใจได
อยางมีประสทิธิภาพ 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

1.1.8 ใหตัวแทน
จากหนวยงานตาง ๆ 
มีสวนรวมเปน
กรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
 
1.1.9.                       
-  มหาวิทยาลัยมี
นโยบายใหจดัทํา
ฐานขอมูลแตละดาน
ใหอยูบนฐานขอมูล
เดยีวกัน (Data 
Center) 
-  แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
ฐานขอมูล 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง/ 

สาขาวิทยบริการ 
ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.10 ระบบสื่อสาร

ขอมูลมีปญหาไมสามารถ
แกไขไดอยางรวดเร็ว
1.1.11 ไมไดติดตั้ง
เคร่ืองมือและซอรฟแวร
ดานรักษาความปลอดภัย
อยางเหมาะสมเพยีงพอ 
1.1.12 ไมมีการประเมิน
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศอยางสม่าํเสมอ 
และปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับการใชงาน 
 

   1.1.10 
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯจัดตั้ง
คณะกรรมการตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
กําหนด (โครงสราง
พ้ืนฐาน) 
1.1.11-1.1.15 
มหาวิทยาลยัมี
นโยบายให
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศจดัตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบ 
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(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.13 ระบบสํารอง

ไฟฟาที่มีอาจไมเพียงพอ
ในการรองรับความ
ตองการใชงานอยาง
ตอเนือ่ง 
1.1.14 ไมมีการประเมิน
ประโยชนทีไ่ดจากการใช
ระบบและปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับการใชงาน 
1.1.15 งบประมาณ
จัดสรรไมเพียงพอ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  1.1.16 ทรัพยากรบคุคล

ไมเพียงพอมีความสามารถ
ไมตรงกับงานที่ตองการ 

1.1.16 จัดอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ ทีส่อดคลองกับการ
ดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 70% 

 

- 
 

1.1.16 เรงจัด
อบรมหลักสูตรที่
ตรงกับงานที่
ตองการ 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง 

ก.ย.57 

1.1.16 มกีารอบรม
หลักสูตรตางๆ ใหกับ 
บคุลากร ไดแก 
การใชโปรแกรม
สํานักงาน Microsoft 
word 2010 ,Excel 
2010 PASW18 เพื่อ
การวจิยั การใช
โปรแกรมประยคุกูล
เก้ิล การใชงานเว็บไวต
สําเร็จรูป (Joomla) 
 
 
 

 

 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7  ปรับปรุง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กจิกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
2. เสริมสราง ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ระบบเครือขายคอมพวิเตอร 
ใหหนวยงานทกุแหงของ
มหาวิทยาลยัสามารถ
ทํางานเชื่อมโยงไดอยางมี
เอกภาพ 

2.1 ระบบไมเชื่อมโยง
กันไดอยางมีเอกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 มีภัยคุกาม 
(hackers or viruses)
จากภายนอกและภายใน
ทําใหการเชื่อมโยง
ลมเหลว 
 
 
 
 
2.1.2 โครงการที่ปฏิบัติ
ไมสอดคลองกับ
เปาประสงคของ
ยุทธศาสตร เชน โครงการ
ระบบสารบรรณ PhD 
เปนระบบที่เชื่อมโยง
ระหวางหนวยงาน 

2.1.1 มีการติดตาม
เทคโนโลยดีานความปลอดภัย 
และอบรมเจาหนาที่
มหาวิทยาลยัใหมีความพรอม
ในการจัดทําระบบปองกันภัย
คุกคาม 
 
 
 
2.1.2 มีการวิเคราะหและ
ประเมนิโครงการตาง ๆ ใน
การเสริมสราง ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมให
ระบบเชื่อมโยงตาม
เปาประสงคของยทุธศาสตร 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 50% 

 
 
 
 
 
 
 

ไมรายงาน 

2.1.1-2.1.2 
ระบบไมเชื่อมโยง
กันไดอยางมี
เอกภาพ 

 
 

 

2.1.1 เสนอขอ
งบประมาณจัดหา
เครื่องมือ software 
hardware เพ่ิมเติม

ในการปองกันภัย
คุกคาม 
 
 
 
2.1.2 ตองเรง
วเิคราะหและ
ประเมนิโครงการ
ตาง ๆ เพื่อให
ระบบเชื่อมโยงตาม
เปาประสงคของ
มหาวิทยาลยั 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง 

ก.ย.57 
 
 
 
 
 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง 

ก.ย.57 

2.1.1 มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานการ
ใชบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ งาน
บํารุงรักษาเคร่ืองแม
ขายและจดัฝกอบรม
ผูดูแลเว็บไซตของ
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานทรัพยากร 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 
 
 
 
3. พัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ใหไดมาตรฐานสากลและ
เสริมสรางทกัษะของ
บคุลากรใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ 

2.2 การเสริมสราง    
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ไมเพียงพอ 
 
3.1 หลักสูตรไมได
มาตรฐานสากล 
 
 
 
3.2 หลกัสตูรเสริมสราง
บุคลากรไมสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประเทศ 

2.2.1 งบประมาณไม
เพียงพอ 
 
 
3.1.1 การศึกษา
มาตรฐานหลักสูตร
คอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยไีมครบถวน 
 
3.2.1 ความสามารถของ
บคุลากรในการอบรมมไีม
เพียงพอ 
3.2.2 การศึกษาความ
ตองการในการพฒันา
ศักยภาพดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีของ
ประเทศไมครบถวน 

2.2.1 มีการวางแผนและจดั
ระดับความสําคัญของ
โครงการตาง ๆในการจดัสรร
งบประมาณ 
3.1.1 มีการประสานงาน
รวมกับสถาบนัที่ไดยอมรับ
ตามมาตรฐานสากลในการให
อบรมคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลย ี
3.2.1-3.2.2 มกีารอบรม
บุคลากรใหมีความสามารถ
เพยีงพอในการอบรมหลกัสูตร 

ไมรายงาน 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได80% 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได80% 

 

2.2.1การ
เสริมสรางปรับปรุง
เปลีย่นแปลงและ
เพิ่มเติมไมเพียงพอ 
3.1.1หลักสูตร
ไมไดมาตรฐาน 
สากล 

 
 

3.2.1-3.2.2 
หลักสูตรเสริมสราง
บุคลากรไม
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ประเทศ 

2.2.1เรงใหวางแผน
และจัดระดับ
ความสําคญัของ
โครงการตาง ๆ 
เพ่ือใหจัดสรร
งบประมาณไดอยาง
เหมาะสม 
3.1.1ประสานงาน
รวมกับสถาบันท่ีได
ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลใน
การใหอบรม
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีอยาง
ตอเน่ือง 
3.2.1-3.2.2อบรม
บุคลากรใหมี
ความสามารถเพียงพอ
ในการอบรมหลักสูตร
อยางตอเน่ือง 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง/ 

 ก.ย.57 
 

สถาบนัคอม ฯ 
คณะ/สํานัก/
สถาบนั/กอง/ 

 ก.ย.57 
  

 
 
 
 
3.1.1 – 3.2.2 มีการ 
ดําเนินการตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานตาม
คูมือการปฏิบัติงาน     
ฝกอบรม 

 

มร.คส.7  ปรับปรุง 


