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รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ชื่อหน่วยงาน....ส านกัคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รอบ  9  เดือน ประจ าปีการศึกษา 2560  (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) 

 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม/โครงการ  
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงจากการน า
อุปกรณ์อื่นที่ไมไ่ดร้ับอนุญาตมา
เชื่อมต่อ 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ผู้ใช้งานขาดความระมัดในการ
ใช้งานระบบเครือข่าย โดยไม่ได้ตั้ง
ค่าที่ถูกต้องท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่ในระบบ
เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้หรือ
การไมไ่ดต้ั้งค่าการรักษาความ
ปลอดภัยท าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์
ของบุคลากรไม่สามารถเข้ามาใช้
งานในระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัได ้

 
 
 
 

1. ให้ความรู้ อบรมแก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 
2. ออกประกาศเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้ 
(มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ระยะเวลา 
1 ส.ค. 2560 
ถึง 30 เม.ย. 
2561  
 
ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และเครือข่าย 
งานระบบ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
1. ได้ด าเนินการจัดท า(ร่าง)นโยบายการใช้
งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทกัษิณ
เสร็จเรียบร้อยแล้วรอผ่านร่างเพื่อพิจารณา
จากคณะกรรมการ ICT มหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดท าเป็นประกาศต่อไป 
2. ด้านความปลอดภัย วิทยาเขตพัทลุง ยัง
ขาดอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได ้
3. ได้จัดท าโครงการสร้างความร่วมมือ
ส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสรา้งความ
เข้าใจและช่วยกันดูแลระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลยั ซึ่งจะด าเนินการเรียบร้อย
แล้วในเดือนเมษายน 2561 
 

 
 
 
 
1. ยังคงมีความเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภัยหลงเหลืออยู่เนื่องจาก
ผลการด าเนินงานยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการทั้งสิ้น 
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 รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

ชื่อหน่วยงาน....ส านกัคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รอบ  6  เดือน ประจ าปีการศึกษา 2560  (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม/โครงการ  
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานและเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปฏบิัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 

 
 
 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผู้บริหารอาจท าให้นโยบายการ
บริหารจดัการระบบสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้การ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆไดร้ับ
ผลกระทบ 

 
 
 

1. ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย
หรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ชัดเจน 

 
 
 
 
 

 

 
 

ระยะเวลา 
1 ส.ค. 2560 
ถึง 30 เม.ย. 
2561  
 
ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และเครือข่าย 
งานระบบ
สารสนเทศ 

 
 
 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ 
ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ e-
Performance ระบบทะเบยีน ระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ระบบพสิจูน์
ตัวตน(Single Sign ON) ระบบ
เว็บไซตเ์พื่อรองรับนานาชาติ  ซึ่งอยู่
ระหว่างด าเนินงาน 

 
 

 
 
 

1. ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ใน
บางระบบ เช่นระบบทะเบียน และ
ระบบ e-Performanceเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือ
กระบวนการท างาน ท าให้ต้องมีการ
ปรับแก้ไขโปรแกรมซึ่งส่งผลกระทบท า
ให้ระบบสารสนเทศไม่เสร็จตามแผนท่ี
วางไว ้
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รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ชื่อหน่วยงาน....ส านกัคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

รอบ  6  เดือน ประจ าปีการศึกษา 2560  (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม/โครงการ  
และวัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เหลืออยู ่

ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์
ภายนอก 
ความเสี่ยง 
1. การไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณไม่เพียงพอ   

 
 

 
 
 

 
 
 

1. การขาดแคลนงบประมาณในการ
ด าเนินการใหร้ะบบสารสนเทศ
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

1. มีแผนการให้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีชัดเจน 
2. ช้ีแจงมหาวิทยาลัยให้เห็น
ความส าคญัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
 
 
 
 

 

 
 

ระยะเวลา 
1 ส.ค. 2560 
ถึง 30 เม.ย. 
2561  
 
ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
และเครือข่าย 
งานระบบ
สารสนเทศ 
 

 
 
 

1. ส านักคอมพิวเตอรไ์ด้จดัท า
แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเสร็จ
เรียบร้อยแล้วแต่ในบางโครงการ/
กิจกรรม จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 
ซึ่งทางส านักฯได้ขอรับจัดสรร
งบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
การจัดหาอุปกรณ์ Firewall วิทยา
เขตพัทลุง  

 

 
 
 
1. ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณท าใหไ้ม่
สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้ 

       

ลงชื่อ............................................................................ 

  (นายนิพัทธุ์  อินทอง)  

        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

   วันที่................................................ 


