
 

 RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน   

ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   

รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 

 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ประเมินระดบัความ

เสี่ยง 
โอกาส X ผลกระทบ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง   
1. การส ารอง(Backup) 

และกู้คืน(Recovery) 
ข้อมูลสารสนเทศ            
มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ  

1. ระบบส ารองข้อมูลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้าน 
Hardware และ Software 

2. ระบบป้องกันผู้บุกรกุ 
(Firewall)  ยังไม่มีคุณภาพที่
เพียงพอ เนื่องจาก License ไม่
ต่อเนื่อง 

1. มีแผนด าเนินการบริหารจัดการส ารอง
ข้อมูล 

2. จัดหา Software และ Hardware เพื่อ
น ามาใช้ในการส ารองและกู้คืนระบบ 

3. อัพเดต License ของ Firewall ให้เป็น
ปัจจุบัน 

4. มีการซักซ้อมการกู้คืนระบบ หากเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 

 

 

 

1.มีการจัดท าตามแผนบรหิารความ
เส่ียง โดยคณะกรรมการของหน่วยงาน 
2.ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลยั
จ านวน 8 ล้านบาทเพื่อด าเนินการ
จัดท า DC-DR Site เพื่อท าการ 
Backup ข้อมูลระหว่างวิทยาเขต 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.มีการซักซ้อมการกู้คืนระบบเมื่อ 
วันที่ 22 พ.ค.65 ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่
ระบบทะเบียน ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และระบบบริหารงานบุคคล 
4.มีระบบตรวจสอบ(Monitoring) การ 
Backup ระบบ  
 

ระดับสูง
มาก 

 
สูง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

- นายสุชีพ เพชรวงษ์ 
- นายญาณวุฒ ิสุนทรกิจ 
- นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข 
- นายภูริพล สุวลักษณ ์
 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 



RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ประเมินระดบัความ

เสี่ยง 
โอกาส X ผลกระทบ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง   
2. การเข้าถึงระบบทะเบยีน

นิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประมวลผลของระบบยังมี

ปัญหา ซ่ึงอาจเกิดจาก 

Software และ Hardware 

2. การเข้าใช้งานระบบทะเบยีน

จ านวนมาก ในเวลาเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีแผนปรับปรุงการท างานของระบบ 
2. จัดหา Software และ Hardware เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ได้ด าเนินการปรับปรุงการท างาน
ของระบบ โดยใช้วิธกีารท า Load 
Balance ซ่ึงช่วยท าให้ระบบสามารถ
ให้บริการกรณีเกิด  Concurrent 
จ านวนมากได้ 
2.มีการบริหารจัดการโดยแบ่งช่วงเวลา
ในการลงทะเบียนของนิสิตในแต่ละชั้น
ปี ท าให้สามารถแบ่งเบาภาระของ 
Server ได้เป็นอย่างดี 
3.ระหว่างการด าเนินการจัดการเครื่อง
แม่ข่ายที่มปีระสิทธภิาพเพือ่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูล 

เสี่ยงสูง ต่ า  - นายสุชีพ เพชรวงษ์ 
- นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข 
- นางสาวธัญรัศม์ โกมลเจริญศร ี
 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 
  
 
 
 
 
 
 



RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ประเมินระดบัความ
เสี่ยง 

โอกาส X ผลกระทบ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง   
3. การเข้าถึงระบบการเรียน

การสอนออนไลน์ (TSU 
MOOC) 

 

1.การประมวลผลของระบบยังมี

ปัญหา ซ่ึงอาจเกิดจาก 

Software และ Hardware 

2.การเข้าใช้งานระบบ TSU 
MOOC จ านวนมาก ในเวลา
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีแผนปรับปรุงการท างานของระบบ 

2.จัดหา Software และ Hardware เพื่อ
น ามาใช้ในในการเพิ่มประสิทธภิาพ 

1.ได้ด าเนินการปรับปรุงการท างาน
ของระบบ โดยใช้วิธกีารท า Load 
Balance ซ่ึงช่วยท าให้ระบบสามารถ
ให้บริการกรณีเกิด  Concurrent 
จ านวนมากได้ 
2.มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคนิค
การออกข้อสอบแต่ละหนา้ให้มีจ านวน
ข้อสอบเพียง 7-10 ข้อ เพือ่ลดภาระ
การประมวลผลของ Server  
3. ระหว่างการด าเนินการจัดการ
เครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธภิาพเพือ่ใช้
จัดเก็บข้อมูล 
 
 
 

ระดับสูง
มาก 

 

ต่ า  - นายวุฒิพร เรืองเนียม 
- นายสุวรรณ โชติการ 
- นายกฤษฏา คงหนู 
- นางสาวพิชญา จินดามณ ี
 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 
 



RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ประเมินระดบัความ
เสี่ยง 

โอกาส X ผลกระทบ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง   
4. WIFI ไม่ครอบคลุมพื้นที่

ให้บริการ   

 

 

1.ขาดการส ารวจ ออกแบบระบบที่

มีประสิทธิภาพ 

2.เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกส่งผลให้มีปัญหากับการ

กระจายสัญญาณ WIFI เช่น ต้นไม้ 

ความชื้น 

3.ขาดความรู้ด้านอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Access 
Point) 
 
 
 
 
 

1.มีแผนปรับปรุงการท างานของระบบ 

2.จัดหา Software และ Hardware เพื่อ
น ามาใช้ในในการเพิ่มประสิทธภิาพ 

1.ทั้ง 2 วิทยาเขต ได้ด าเนินการส ารวจ
จุดให้บริการระบบ WIFI เพิ่มเติม ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลยั 
2.ได้ด าเนินการแจ้งวิทยาเขตถึงพื้นที่ที่
สภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ระดับสัญญาณ ซ่ึงฝ่ายบริหารวิทยา
เขตทั้ง 2 วิทยาเขตก าลังด าเนินการ
แก้ไข  
3.ให้บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบระบบ 
WIFI เข้าอบรมหลักสูตร Advanced 
WIFI  แบบ online ทั้งแบบ Upskill 
และ Reskill เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใน
การติดตั้งและการน าไปใช้งาน 
เนื่องจาก อปุกรณ์ WIFI มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว 

ระดับสูง
มาก 

สูง  - นายสุชีพ เพชรวงษ์ 
- นายญาณวุฒ ิสุนทรกิจ 
- นายอนุชา ชีช้าง 
 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 



RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ประเมินระดบัความ

เสี่ยง 
โอกาส X ผลกระทบ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง   
5 .  นิ สิ ตและบุคลากรไม่

ส า ม า ร ถ สอ บผ่ า นวั ด
ทักษะคอมพิวเตอร์ 

 

1. นิสิตและบุคลากรไม่มีความรู้
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร ์
2. นิสิตและบุคลากรบางส่วน
ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สนับสนุนการเรียนและการ
ท างาน ดังนั้นจึงมองเป็นเร่ืองไม่
ส าคัญ 

 

1.มีแผนการด าเนินการอบรม ให้ความรู ้

2.มีสื่อเพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร ICT
ให้กับนิสิตและบุคลากร 
2.จัดท าสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้กับนิสิตและบุคลากร 
3.ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสอบ
วัดทักษะฯ ส าหรับนิสิตเพื่อให้
สอดคล้องกับความทักษะในการ
น าไปใช้งาน 
 

ระดับสูง ต่ า  - นางสาวพิชญา จินดามณ ี
- นายกฤษฏา คงหนู 
 
(1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
    (อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง) 

     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 



RM 4  แบบรายงานผล รอบ 3 /6/ 9 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน ส านักคอมพิวเตอร์ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 

 

วัน 23 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 


