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1

บทนํา
ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอมา
ไดแบงสวนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การบริหารสวน
งานภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2550 ประกอบกั บ ความในมาตรา 18 (2) แห ง พระราชบั ญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 และไดประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปน
ส วนงานภายในที่มี ฐานะเที ยบเทาคณะในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Office of
Digital for Education
ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงานในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหไดตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ
3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถิ่น
4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรเพื่อสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนรู
3. เพื่อสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสรางเครือขาย
ดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ

2

โครงสรางการบริหารงาน

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
คณะกรรมการบริหาร
สํานัก

รองผูอํานวยการ

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

ผูอํานวยการ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

คณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารยอํานาจ โกวรรณ
ผูอํานวยการ

อาจารย ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ
รองผูอํานวยการ

นายมารุต เปยมเกตุ
หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ
รองผูอํานวยการ

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

นายธีระพงษ ใจคํามา
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หนวยบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายวิทูร อุนแสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายอานนท มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

นายชลิต โปธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายกุลชาติ ปญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส

นางพรพิมล แกวฟุงรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวรุงทิวา กิตยิ ังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายกฤษณ ขาวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายณัฐพงษ วงคจันทรตา
นักวิชาการศึกษา

5

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตอ)
หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร

นายปยะพงษ หินเกย
นักวิชาการศึกษา

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยแผนและงบประมาณ

หนวยการเงินและบัญชี

นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวจริยา หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี

6
จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22 คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้
ประเภทบุคลากร
จํานวน
ขาราชการ
1
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
21
พนักงานราชการ
รวม
22
ตารางที่ 2 จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้
จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
รวม
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ขาราชการ
1
1
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
13
6
2
21
พนักงานราชการ
รวม 13
7
2
22
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แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

ตัวชี้วัด

1

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพของ
สํานักฯ ดังนี้

ชุด

3

1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
2) คณะกรรมการการจัดการความรู
3) คณะกรรมการความเสี่ยง

ผลที่คาดหวัง
ไดผรู ับผิดชอบในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ ดังนี้

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2562

1) การประกันคุณภาพ
2) การจัดการความรู
3) ความเสีย่ ง

2

จัดประชุมนําผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย สํานัก (ปงบประมาณ
2562) และผลตรวจสอบภายใน (ปงบประมาณ 2562) เพื่อจัดทํา
Improvement Plan ประจําป 2563

แผน

1

ได Improvement Plan สําหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

พฤศจิกายน 2562

3

เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ

ครั้ง

1

ไดขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ เพื่อปรับแก Improvement
Plan

กุมภาพันธ 2563

4

จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานตางๆ โดยนํา Improvement
Plan มาใช (ปงบประมาณ 2563)
1) แผนการจัดการความรู
2) แผนความเสี่ยง
3) แผนบุคลากร
เผยแพรแผนงานบนเว็บไซตของสํานักฯ

แผน

3

มีแผนงานในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร และบุคลากรในสํานักฯ

มีนาคม 2563

เว็บไซต

1

ผูบริหารและบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
ทราบแผนการทํางาน

มีนาคม 2563

5

14
ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

รายงาน

3

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

6

ดําเนินงานตามแผนงานในขอ 4

กุมภาพันธ-กันยายน 2563

7

จัดประชุมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน (รายไตรมาส)

ครั้ง

4

ผูบริหารและบุคลากร ไดทราบและทําการทบทวน
เพื่อปรับแก

ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563

8

ดําเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช และเก็บขอมูล ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการใหบริการ (Monitoring and Evaluation
System : MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑประกันคุณภาพ ป 2563

ระบบ

2

กุมภาพันธ-กันยายน 2563

9

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงานสนับสนุน และดําเนิน
ปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 2563

ระบบ

1

ไดระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ใหบริการ (Monitoring and Evaluation System
: MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หนวยงานสนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑประกัน
คุณภาพ ป 2563
ไดสารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

10

จัดประชุมเพื่อนําผลการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 2563 มา
วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน ปงบประมาณ
2563 เพื่อจัดทํา (ราง) แผนตางๆ ป 2564

แผน

3

ได (ราง) แผนงานประกัน ป 2564 ทั้ง 3 ดาน ผาน
การระดมความคิดจากผูบริหารและบุคลากร

กันยายน 2563

11

จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

ครั้ง

1

1) ไดระบบ e-SAR ใชในการตรวจประเมิน
2) ผูกํากับและผูรับผิดชอบตัวบงชี้มีความเขาใจใน
การเขียน รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

กันยายน 2563

12

จัดประชุมกํากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ครั้ง

1

หลักฐานอางอิงและรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ทุกตัวบงชี้ถูกตอง และครบถวน

กันยายน 2563

เมษายน-กันยายน 2563

15
ลําดับ

กิจกรรม

หนวยนับ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

13

จัดอบรมการใชงาน e-SAR ใหหนวยงานระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5
หนวยงาน

ครั้ง

1

ไดขอเสนอแนะการใชงานจากหนวยงานสนับสนุน
ทั้ง 5 หนวยงาน และสํานักมาตรฐานการศึกษา

ตุลาคม 2563

14

ดําเนินการปรับแก e-SAR ตามขอเสนอแนะของหนวยงานหนวยงาน
ระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงานและสํานักมาตรฐานการศึกษา

ครั้ง

1

ไดระบบ e-SAR ที่ใชงานไดจริง สําหรับหนวยงาน
ระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงานและ
คณะกรรมการผูต รวจประเมิน

ตุลาคม 2563

15

นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมหลักฐาน เขาสูระบบ e-SAR

ครั้ง

1

หลักฐานอางอิงและรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) พรอมใหผูตรวจประเมินอาน

ตุลาคม 2563

16

สงรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสํานักมาตรฐาน
การศึกษา

เลม

1

1) ไดรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ตุลาคม 2563

ระบบ

1

2) สง e-SAR ทันเวลาที่กําหนด

ครั้ง

1

ผลการประกันคุณภาพของสํานัก ควรมีผลการ
ดําเนินงาน อยูในระดับ ดีมาก

17

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จากหนวยงาน
ภายนอก

พฤศจิกายน 2563

16

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การ
ดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่ อการศึก ษาเปนไปอยา งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ ที่ควร
ดําเนินการ ทั้งนี้อาศัยขอมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ประกอบกับการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริง เปาหมายและกลยุทธที่
สอดคลองที่ทําใหบรรลุผลตามที่หนวยงานตองการ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดทํา
การสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมทั้งนําเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ 2562 มาวิเคราะหและ
ปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1.1. การจัดการความรู (KM)
1.2. กิจกรรม 5 ส
1.3. การประชุมภายในหนวยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.4. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ ศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. การสรางมาตรฐานที่ดใี นการปฏิบัติงาน
2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
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3.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ตองรับผิดชอบ
3.2. การจัดทําวิจัยของหนวยงาน
3.3. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
4. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4.1. การสรางจิตสํานึกที่ดี มีจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
4.2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
4.3. การสวนรวมในกิจกรรมสันทนาการตางๆ
5. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
6. สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
เปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3. เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
รอยละของบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยางนอยรอยละ 80
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แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1

การจัดทําแผนการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ครั้ง

1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

2

การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก

จํานวนครั้งในการประชุม

ครั้ง

4

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

3

การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

จํานวนคูมือในการปฏิบัติงาน

เลม

1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4

สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม เชน กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเดน เปนตน

จํานวนบุคลากรรวมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม

คน

10

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

5

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานและการ
สรางบรรยากาศในการทํางาน (กิจกรรม 5 ส)

จํานวนครั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน

ครั้ง

1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

6

การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด
วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา เปนตน

จํานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ

ครั้ง

2

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

คน

15

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

คน

10

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
7
8

บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน ดานการ
ประกันคุณภาพ

จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรมดาน
ความรูลักษณะดานการปฏิบัติงาน
จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการภาษาและวัฒนธรรม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

9

การเขารวมกิจกรรม/อบรมทางดานภาษาและวัฒนธรรม

จํานวนบุคลากรรวมกิจกรรม/อบรม
ทางดานภาษาและวัฒนธรรม

คน

10

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

10

บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน
ประเทศ

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม
สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ

คน

10

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม

คน

15

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.62- ก.ย 63

สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
11

บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนาในวิชาชีพ

หลังจากนั้นสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผานการตรวจสอบจาก
คณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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แผน พัฒนาบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุ ขอมูลนํามาจากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (26 ก.ย. 2561)
ลําดับ
1

งาน

ชื่อ - สกุล

ผูบริหาร นายมารุต เปยมเกตุ

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

หัวหนาสํานักงาน 1.อบรมดาน Network
อบรม/
ผูอํานวยการ Administrator
สัมมนา
2.อบรมดาน Data Base
(อยางนอย
Administrator และ Business
1 ครัง้ /ป)
Intelligence : BI
3.อบรมดาน IoT
4.อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
: ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม
(นบส.)
5.อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
บุคคลสําหรับหัวหนางาน
6.อบรมหลักสูตร การบริหารงาน
ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. สามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่
สามารถสนองตอบตอความ
ตองการของผูใชบริการใน
ปจจุบัน
2. สามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา
งานดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานให
เปนผูใหบริการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
/
/

/
/

21
ลําดับ
2

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางสาวนันทาวดี คุณศิลป
บริหารงาน
ทั่วไป

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

หัวหนางาน 1.การบริหารและการจัดการงาน
อบรม/
บริหารงานทั่วไป สํานักงาน เชน ดานการเงิน ดาน
สัมมนา
แผนและงบประมาณ การประกัน
(อยางนอย
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู 1 ครัง้ /ป)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. การบริหารจัดการงาน
ดานสารบรรณ การเงิน แผน
งบประมาณ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/

/
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ลําดับ
3

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายธีระพงษ ใจคํามา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
หัวหนางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต
อบรม/
ดวย PHP และเครื่องมือที่เกี่ยวของ สัมมนา
2.อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่
(อยางนอย
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
1 ครัง้ /ป
สอนและการทํางาน
3.อบรมดานการบริหารจัดการ
4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. Web Application
สําหรับสนับสนุนการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
2. ไดเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ทํางานที่ทันสมัยเพื่อ
ถายทอดความรูใหแก
บุคลากร นักศึกษา
3. สามารถนํามาใชในการ
บริหาร การพัฒนางาน และ
การพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/

/
/
/

/

23
ลําดับ
4

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางสาวจริยา หมื่นแกว
บริหารงาน
ทั่วไป

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

นักวิชาการเงิน 1.การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน อบรม/
และบัญชี
และการเบิกจายที่ถกู ตองของสวน
สัมมนา
ราชการ
(อยางนอย
2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการ
1 ครัง้ /ป
บริหารงานการเงินในสวนราชการ
3.เทคนิคการทําวิจัย และการทํา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
4.การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ตรวจสอบและจัดทํา
เอกสารการเบิกจายไดอยาง
ถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
2. เพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจ ทักษะประสบการณ
และเนนการเสริมสรางวินัย
ทางการเงิน การคลัง
3. มีแนวทางในการ
วิเคราะหงบการเงินอยางงาย
เพื่อมาชวยเปนแนวทางใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
4. ทําผลงานวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการได
5.ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/
/
/
/

24
ลําดับ
5

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางสาวเสฏฐพร เสทธะยะ
บริหารงาน
ทั่วไป

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

นักวิเคราะห 1.การบริหารจัดการงาน หรือการ
อบรม/
นโยบายและแผน ดําเนินงานดานนโยบายและแผน
สัมมนา
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น (อยางนอย
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
1 ครัง้ /ป
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. สามารถนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชกับงานดาน
นโยบายและแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/

/

25
ลําดับ
6

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิต อบรม/
สื่อมัลติมีเดีย
สัมมนา
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น (อยางนอย
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
1 ครัง้ /ป
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. เทคนิค กระบวนการใน
การผลิตสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสใหตรงตอ
ความตองการมีคุณภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
2. สื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ทันยุคปจจุบัน
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/

/

26
ลําดับ
7

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางพรพิมล แกวฟุงรังษี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.การบริหารจัดการระบบการเรียน
อบรม/
การสอนออนไลน
สัมมนา
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น (อยางนอย
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
1 ครัง้ /ป
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. เพื่อทราบ จุดดี และจุด
ดอยของระบบการเรียนการ
สอนออนไลน เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบ/ปรับปรุง
ระบบที่ดูแล ใหทันสมัย
2. เพื่อไดความรูในการนํา
เทคโนโลยีใหม มาปรับใชกับ
ระบบบริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
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8

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.การใชงานโปรแกรมการ
อบรม/
ประมวลผลทางสถิติและการ
สัมมนา
วิเคราะหแบบสํารวจ
(อยางนอย
2.การใชงานโปรแกรมสนับสนุนการ 1 ครัง้ /ป
เรียนการสอนและการวิจัย
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรูในการสราง
แบบสํารวจและรูวิธีการ
ประมวลผลขอมูลตลอดจน
สามารถแปลผลลัพธใหอยู
ในรูปแบบรายงานที่
สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ เพื่อนํามาใชในการ
จัดอบรมใหแก อาจารย
บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป
2.ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/
/
/
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9

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายวิวัฒนชัย ขําประไพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.อบรมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อบรม/
Virtual Server และ IOT
สัมมนา
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น (อยางนอย
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
1 ครัง้ /ป
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. เพื่อจะไดทราบถึงการ
นําเอาระบบ Virtual และ
IOT มาติดตั้งและใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
2. เพื่อจะไดนําเอาระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
สําหรับงานบริการดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรใน
องคกร
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
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10

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อบรม/
2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming)
สัมมนา
สมัยใหม
(อยางนอย
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น 1 ครัง้ /ป
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดเรียนรู กาวทันระบบ
เทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อ
นํามาปรับปรุงการทํางาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใหมีประสิทธิภาพ
2. ไดเรียนรูการใชงาน
Streaming ในปจจุบัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิค
ใหดียิ่งขึ้น
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
/
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11

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน วาที่รอยตรีอานนท มะโน
เทคโนโลยี เมือง
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสาย อบรม/
การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย
สัมมนา
2.การบริหารจัดการระบบเครือขาย (อยางนอย
คอมพิวเตอร
1 ครัง้ /ป
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดานเครือขายไร
สาย เพื่อนํามาปรับปรุง
เครือขายไรสายใหมีประ
สิทธิมากขึ้น
2. ไดรับความรูในการ
บริหารจัดการระบบเพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิมากขึ้น
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
/
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12

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายชลิต โปธา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.อบรมดานการพัฒนา Web App
อบรม/
ดวย CSS Framework
สัมมนา
2.อบรมการพัฒนาระบบและระบบ (อยางนอย
ฐานขอมูล
1 ครัง้ /ป
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. เพื่อจะไดนํา CSS
Framework มาใชในการ
พัฒนาระบบงาน ที่ไดรับ
มอบหมาย
2. เพื่อจะไดนําเอา CSS
Framework มาใชในการ
ปรับปรุงระบบงานให
สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ไดดียิงขึ้น
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
/
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13

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายบัณฑิต นันทะเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.การวิเคราะห ออกแบบ และ
อบรม/
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นดวย
สัมมนา
รูปแบบการพัฒนาสมัยใหม
(อยางนอย
2.การออกแบบและพัฒนาระบบบน 1 ครัง้ /ป
อุปกรณเคลื่อนที่
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ใน
รูปแบบสมัยใหม ใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนสากล
2. ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่
เพื่อนํามาใชพัฒนาระบบบน
อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน
การจัดอบรมใหแก อาจารย
บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/
/
/
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ลําดับ
14

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายกฤษณ ขาวศรี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการ
อบรม/
ถายทอดสด การตัดตอ และการใช
สัมมนา
กลอง
(อยางนอย
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น 1 ครัง้ /ป
3.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1.ไดความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการตัดตอภาพ
สมัยใหม
2.เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบ
แสงในการผลิตสื่อ
3.เพื่อพัฒนาระบบการ
ถายภาพของหนวยงาน
4.ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/
/
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ลําดับ
15

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายณัฐพงษ วงคจันทรตา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
อบรม/
กราฟกและมัลติมีเดีย
สัมมนา
2.การทําอนิเมชัน
(อยางนอย
3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อน 1 ครัง้ /ป
ไหว
4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1.เพื่อทราบถึงเทคโนโลยี
การตัดตอภาพสมัยใหม
2.เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบ
แสงในการผลิตสื่อ
3.เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับกราฟก
และมัลติมีเดียของหนวยงาน
4.ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/
/
/
/
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ลําดับ
16

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายวิทูร อุนแสน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.อบรมดานเทคโนโลยี ระบบ
อบรม/
Virtualization
สัมมนา
2.อบรมทางดานเทคโนโลยีระบบ
(อยางนอย
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย
1 ครัง้ /ป
(wifi)
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรู เพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางานดานการ
บริหารจัดการระบบ
Virtualization ใหมี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
2. ไดรับความรูในการ
ออกแบบปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
wifi และสามารถนําความรู
ที่ไดมาประยุกตปรับปรุง
ระบบเดิมใหมีประสิทธิ์ภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/

/
/

/
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ลําดับ
17

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายจรูญ บุตรแกว
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อบรม/
เพื่อใหบริการกับนักศึกษา
สัมมนา
2.การใชงานโปรแกรมการ
(อยางนอย
ประมวลผลทางสถิติและการ
1 ครัง้ /ป
วิเคราะหแบบสอบถาม
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรูในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง
ทางดานอารดแวรและ
ซอฟตแวรเพื่อใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับความรูในการสราง
แบบสอบถามและรูวิธี
ประมวลผลขอมูลสามารถ
แปรผลลัพธนําไปสรุป
ผลการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนได
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/

/
/

/
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ลําดับ
18

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายปยะพงษ หินเกย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

นักวิชาการศึกษา 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อบรม/
กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
สัมมนา
บริการนักศึกษา
(อยางนอย
2.การใชงานโปรแกรมสราง
1 ครัง้ /ป
แบบสอบถามและการประมวลผล
ทางสถิติพรอมการวิเคราะห
แบบสอบถาม
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดรับความรูในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง
ทางดานอารดแวรและ
ซอฟตแวรเพื่อใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับความรูในการสราง
แบบสอบถามและรูวิธี
ประมวลผลขอมูลสามารถ
แปรผลลัพธนําไปสรุป
ผลการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนได
3. ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/

/

/
/
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ลําดับ
19

งาน

ชื่อ - สกุล

งาน นายกุลชาติ ปญญาดี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหนง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

1.อบรมดานการพัฒนา Web App
อบรม/
ดวย CSS Framework
สัมมนา
2.อบรมดานการพัฒนาระบบสําหรับ (อยางนอย
การทํางานภาคโมบาย และอื่นๆ
1 ครัง้ /ป
3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภท
อื่นๆ
4.อบรมหลักสูตร คลังขอมูล (Big
Data)
5.อบรมดานการบริหาร Server
6.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
7.หัวขอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสํานัก

ผลลัพธที่คาดหวัง
1.เพื่อจะไดนํา CSS
Framework มาใชในการ
พัฒนาระบบงานไดดียิ่งขึ้น
2.เพื่อพัฒนาระบบใหใชงาน
ผานอุปกรณ ประเภท มือถือ
แท็ปเล็ต
3.ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่
เพื่อนํามาใชพัฒนาระบบบน
อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน
การจัดอบรมใหแก อาจารย
บุคลากร นักศึกษา
4.ไดรับความรูดานการ
จัดทําผลงานในการขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.62ธ.ค.62

ม.ค.63มี.ค.63

เม.ย.63- ก.ค.63มิ.ย.63 ก.ย.63

/
/

/
/
/
/
/

/
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2563
ชื่อหนวยงาน : สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุน
ผูบริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
องคความรูที่จําเปน (K) : “การบริหารจัดการเว็บไซตขององคกรใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัย”
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ประสิทธิภาพการใชงานของเว็บไซตจากผูดูแลเว็บไซตและผูใชงาน
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51
กลุมเปาหมายตามคํารับรอง : ผูบริหาร บุคลากร ผูใชงาน สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ
1

2

3

4

กิจกรรม

ระยะเวลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กุมภาพันธ
“ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
2563
เว็ บ ไซต ข ององค ก รให มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ปลอดภัย”
ออกแบบและพัฒนาแนว
มีนาคม
ทางการบริหารจัดการ
2563
เว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
จัดประชุมบุคลากรภายใน
มีนาคม
หนวยงาน เพื่อแจงใหทุก
2563
ฝายที่เกี่ยวของทดลองใช
เว็บไซต
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ เมษายน
การใชงานของเว็บไซต
2563
และใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/
หมายเหตุ

บันทึกการเลาเรื่อง
เรื่อง การบริหารจัดการ
เว็บไซตขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
จํานวน 1 ฉบับ
แนวทางการบริหารจัดการ
เว็บไซต
จํานวน 1 ฉบับ

บุคลากร
สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

ผศ. ดร.กัลยา
ใจรักษ

รายการประชุม เรื่อง การ
บริหารจัดการเว็บไซตของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย จํานวน 1 ฉบับ
บันทึกการเลาเรื่อง
เรื่อง การบริหารจัดการ
เว็บไซตขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
จํานวน 1 ฉบับ

บุคลากร
สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

นางสาวจริยา
หมื่นแกว

บุคลากร
สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
และบุคลากรที่
ดูแลเว็บไซต
ของหนวยงาน
ภายนอก

นางสาวจริยา
หมื่นแกว

บุคลากร 1. นายธีระพงษ
ใจคํามา
สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 2. นายวิวัฒนชัย
ขําประไพ

40

ลําดับ

กิจกรรม

5

ปรับปรุงแนวทาง และ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ผูใชงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

พฤษภาคม ผลการประเมินความ พึง
2563
พอใจการใชงาน 3.51
ขึ้นไป

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/
หมายเหตุ

บุคลากร 1. นายธีระพงษ
ใจคํามา
สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 2. นายวิวัฒนชัย
ขําประไพ

41

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษา
หลักการและเหตุผล
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ
ไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2562 รวมกับผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 และวิเคราะหความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอเปาหมายหลักของสํานักฯ โดยขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562 มีผลดําเนินการตามกระบวนการที่วางไวในแผน สามารถลดความเสี่ยงลง และ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ นั้นหมดไป ทําใหไดแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2563 เปนประเด็นใหมซึ่งเกิดการการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจหนวยงาน 3 ดาน ดังนี้
1. การถูกโจมตีทางเว็บไซต จากการพัฒนาเว็บที่ไมเปนตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว (ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ) วัตถุประสงค เพื่อให
ความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักในการปองกันการโจมตีทางคอมพิวเตอร จากผูไมประสงคดี ไวรัส มัลแวร หรือโทรจัน ที่อาศัยชองโหวงจากการพัฒนาเว็บไซต
ท่ีขาดการปองกันในเบื้องตน และใหรูปแบบเว็บไซตขององคกร ไดแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนไปตามมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต W3C เพื่อ
ประโยชนในการตอยอดและบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมการจัดอันดับ Webometrics ดาน Presence ใหเปนไปตามหลักการของ Google SEO ตอไป
2. เครื่องคอมพิวเตอรของผูรับบริการงานซอมบํารุงคอมพิวเตอรสูญหาย (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค ปองการการสูญหายของทรัพยสิน อันไดแก
เครื่องคอมพิวเตอร ทั้งในรูปแบบตั้งโตะ และพกพา รวมถึงอุปกรณตอพวง ท่ีผูรับบริการนํามาติดตอเขารับบริการในงานซองบํารุงคอมพิวเตอร อันจะทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการ
3. ความเสียหายตอทรัพยสินของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจากผูมารับบริการไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว (ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปญหา ขั้นตอนการบริการที่เสี่ยงใหเกิดความเสียหาตอทรัพยสินในหองบริการตาง ๆ ที่สํานักฯ มีใหบริการแกหนวยงาน อาจารย บุคลกร และนักศึกษา โดยจัดทําแนว
ปฏิบัติในทั้งกระบวนการตั้งแตผูมารับบริการแจงความประสงคขอใชบริการ ระหวางการเขามาใชบริการ และหลังจากใชบริการเสร็จสิ้น เพื่อเปนการบริการเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และบุคลากรผูรับผิดชอบในหองบริการตาง ๆ สามารถทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและแจงขอมูลไปยังหัวหนางาน ผูบริหาร ตามลําดับ
4. เครือขายคอมพิว เตอรถู กโจมตี รูปแบบ Brute Force Attack (ความเสี่ยงจากเหตุ ก ารณ ภายนอก) วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่เสี่ยงตอการถูกโจมตีจากผูบุกรุกทางคอมพิวเตอร ในรูปแบบ Brute Force Attack ซึ่งจะสรางความเสียหายแกฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย โดยใหความรู วิธีการ แนวปฏิบัติในการปองกันเหตุดังกลาวแกนักวิชาการคอมพิวเตอรระดับคณะ และหนวยงาน ใหมี
ความรูความสามารถในการปองกันและแกไขปญหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยทําการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุมตามขั้นตอนการจัดทํา แผน
บริหารความเสี่ยง โดยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งกําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถดําเนินงาน
ตามการจัดการความเสี่ยง อยางนอยรอยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดนอยลง อยางนอย 1 เรื่อง
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แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําป 2563
ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 4 ยกระดับระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพือ่ การศึกษาใหมคี ุณภาพและสรางธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การถูกโจมตีทางเว็บไซต จากการพัฒนาเว็บที่ไมเปนตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว (ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ)
วัตถุประสงค เพื่อใหความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักในการปองกันการโจมตีทางคอมพิวเตอร
งานที่ปฏิบัติ : พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต
การประเมินความเสีย่ ง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

3

ปาน
กลาง

4

3

4

สูง

3

4

4

สูงมาก

1

ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. ศึกษาปญหา
ความเปนไปได ใน
การพัฒนาระบบ
หรือเว็บไซต

1.1 เพื่อศึกษาความ
เปนไปได ความคุมคา
ของการพัฒนาระบบ
หรือเว็บไซต

1.1 ผลของ
การศึกษาของ
ปญหา ความเปนไป
ไดไมสอดคลองกับ
ระบบที่พฒ
ั นา

1.1 ไมมีการศึกษา
ปญหา ความเปนไป
ไดจากผูมสี วนได
สวนเสียกับระบบ
หรือเว็บไซต

1

2. วิเคราะหและ 2.1 ออกแบบระบบให
ออกแบบระบบตาม ตรงตอความตองการ
ขอมูลที่ได
ทําการศึกษา

2.1 ระบบที่ไดไมมี
ความเชื่อมโยง ยาก
ตอการบริหาร
จัดการ

2.1 บุคลากรละเลย
ขั้นตอนการ
วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ

3.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือเว็บไซต
ดวยโปรแกรมภาษา
ทางคอมพิวเตอร และ
ฐานขอมูล

3.1 ระบบ
สารสนเทศหรือ
เว็บไซตไมเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ออกแบบเว็บไซต
3.2 เกิดชองโหวงใน
การถูกโจมตีทาง
เว็บไซต

3.1 บุคลากร
บุคลากรหนวยงาน
อื่นที่มีหนาที่ในการ
พัฒนาหรือดูแล
เว็บไซต ขาดความรู
ความเขาใจตาม
หลักมาตรฐานการ
ออกแบบเว็บไซต

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
เว็บไซตตามที่ได
ออกแบบ

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุมที่ควรจะมี ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(1)
ไดผลหรือไม
งบประมาณ/คาใชจาย
(2)
1.1 ใชกระบวนการ
√
√
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเมินการควบคุมไดผล
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปจจัยเสี่ยง
ผูรบั ผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
1. หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการ
(MIS)
2. หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การกํากับติดตาม
จากหัวหนางาน และ
ผูบริหาร
1.1 ใชกระบวนการ
√
√
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเมินการควบคุมไดผล
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปจจัยเสี่ยง
ผูรบั ผิดชอบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
1. หัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการ
(MIS)
2. หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การกํากับติดตาม
จากหัวหนางาน และ
ผูบริหาร
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสีย่ ง
x
x
3.1 อบรมใหความรูการ
1. ระบบสารสนเทศหรือ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เว็บไซตไมเปนไปตาม
หรือเว็บไซต ตามหลัก
สารสนเทศ หรือเว็บไซต ตามหลัก
มาตรฐานการออกแบบ
มาตรฐาน W3C
มาตรฐาน W3C ใหกับบุคลากร
เว็บไซต
?
√
3.2 สรางเว็บไซต
หนวยงานอื่นที่มหี นาที่ในการพัฒนา
2. เกิดชองโหวงในการถูก หรือดูแลเว็บไซต เพื่อปองกันการถูก
สําเร็จรูปที่ไดตาม
โจมตีทางเว็บไซต
มาตรฐาน W3C
โจมตีทางเว็บไซต จากการพัฒนาเว็บที่
ปจจัยเสี่ยง
ใหบริการแกหนวยงานที่
ไมเปนตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วาง
ขาดบุคลากรที่มีความ
ไว
1. บุคลากรบุคลากร
หนวยงานอื่นที่มหี นาที่ใน
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การประเมินความเสีย่ ง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี
เชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอร

4.1 เผยแพรระบบ
4. นําระบบ
สารสนเทศ หรือ
สารสนเทศ หรือ
เว็บไซตขึ้นเผยแพร เว็บไซต
ใชงานจริง

4.1 ถูกโจมตีทาง
คอมพิวเตอร

4.1 ระบบ
สารสนเทศ หรือ
เว็บไซตที่พฒ
ั นาขึ้น
มีชองโหว จาก
โปรแกรมภาษาที่
พัฒนา

3

4

สูง

2

4.1 ใหบุคลากรที่ยังขาด
ทักษะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือเว็บไซต
เขารับการอบรม
4.2 ใชเว็บไซตสําเร็จรูป
ที่ไดตามมาตรฐาน W3C
ของสํานักดิจิทลั ฯ

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
(1)
ไดผลหรือไม
(2)

x

x

√

√

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย

การพัฒนาหรือดูแล
เว็บไซต ขาดความรูความ
เขาใจตามหลักมาตรฐาน
การออกแบบเว็บไซต

2. ประชาสัมพันธการใชเครือ่ งมือ
เว็บไซตสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐาน W3C
ของสํานักดิจิทลั ฯ แกหนวยงานอื่น

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
1. ถูกโจมตีทาง
คอมพิวเตอร
ปจจัยเสี่ยง
1. ระบบสารสนเทศ หรือ
เว็บไซตที่พฒ
ั นาขึ้นมีชอง
โหว จากโปรแกรมภาษาที่
พัฒนา

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
มกราคม 2563 /หนวยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ/คาใชจาย
1,800 บาท (คาเอกสาร และอาหาร
วางในการจัดอบรมใหความรู)
การจัดการความเสีย่ ง
ใชกระบวนการในขั้นตอนที่ 3
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? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
2
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
1
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
4
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
3
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอย
2
นอย
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
1
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

5
2.1
4.1

4
3

1.1

3.1
สูงมาก
สูง

2

ปานกลาง

1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง

4

5

นอย
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ยุทธศาสตรสํานักฯ ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 4 ยกระดับระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพือ่ การศึกษาใหมีคุณภาพและสรางธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ เครือ่ งคอมพิวเตอรของผูรบั บริการงานซอมบํารุงคอมพิวเตอรสูญหาย (ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิงาน)
วัตถุประสงค ปองการการสูญหายของทรัพยสนิ อันไดแกเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งในรูปแบบตั้งโตะ และพกพา รวมถึงอุปกรณตอพวง ทีผ่ ูรบั บริการนํามาติดตอเขารับบริการในงานซองบํารุงคอมพิวเตอร
สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการ
งานที่ปฏิบัติ : ใหบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร แก นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
การประเมินความเสีย่ ง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
(1)
ไดผลหรือไม
(2)


ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

การจัดการความเสีย่ ง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาจาย
มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรบั ผิดชอบ บุคลากรหนวยซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

1.1 สรางความรูความ 1.1 ผูรับบริการไม
เขาใจของการเขารับ สามารถขอรับ
บริการซอมบํารุง
บริการซอมบํารุง
คอมพิวเตอรได
คอมพิวเตอร

1.1 ผูรับบริการไม
ทราบวิธีการ
ขั้นตอนในการเขา
รับบริการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

1

1

นอย

4

1.1 ประชาสัมพันธ
ขั้นตอน วิธีการ ในการ
เขารับบริการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

2.1 ออกเอกสารใบแจง
2. รับเครือ่ ง
คอมพิวเตอรเพื่อรอ ซอมเพือ่ ใหผูรบั บริการ
การดําเนินการซอม นํากลับมายืนยันการรับ
เครื่อง

2.1 ไมไดรับ
เอกสารใบแจงซอม
จากหนวยซอม
บํารุงคอมพิวเตอร

2.1 ไมนําเขาขอมูล
ผูมาติดตอรับ
บริการเขาระบบ
แจงซอม

1

4

สูง

2

2.1 อบรมการใชงาน
ระบบแจงซอมแกบุคล
การทีเ่ กี่ยวของ





ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรบั ผิดชอบ บุคลากรหนวยซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

3. ซอมเครือ่ ง
3.1 ซอมเครือ่ ง
คอมพิวเตอรตาม คอมพิวเตอรตามการ
การประเมินอาการ ประเมินอาการและแจง
สถานะการซอมผาน
ระบบใหผูรบั บริการ
ทราบ

3.1. ไมสามารถ
3.1 ผูรับบริการแจง
ซอมเครื่อง
ขอมูลไมครบถวน
คอมพิวเตอรไดตาม
อาการทีป่ ระเมินไว

2

1

นอย

3

3.1 บุคลากรหนวยซอม
บํารุงรวมประเมินอาการ
กับผูร ับบริการ และแจง
ใหทราบถึงความเปนไป
ได เพื่อใหผรู ับบริการ
ตัดสินใจดวยตนเอง





ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรบั ผิดชอบ บุคลากรหนวยซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

4. สงคืนเครือ่ ง
คอมพิวเตอรแก
ผูรบั บริการ

4.1 เครื่อง
4.1 ไมมีที่เก็บ
คอมพิวเตอรของ เครื่องคอมพิวเตอร
ผูรบั บริการสูญหาย ที่ปลอดภัย

3

5

สูงมาก

1

4.1 จัดหาที่เก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีความ
ปลอดภัย

x

x

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
เครื่องคอมพิวเตอรของ
ผูรบั บริการสูญหาย
ปจจัยเสี่ยง
ไมมีที่เก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ปลอดภัย

การจัดการความเสีย่ ง
1. จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอรทมี่ ี
ความปลอดภัยเพือ่ ปองกันการสูญหาย
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
ธันวาคม 2562 /หนวยซอมบํารุง
คอมพิวเตอร และหัวหนางาน
บริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/คาใชจาย
-

1. ชี้แจงขั้นตอน
กระบวนการ
ใหบริการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร

4.1 สงคืนเครื่อง
คอมพิวเตอรแก
ผูรบั บริการ

www.csc.cmru.ac.th
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เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
นอย
แกไขได แตมีปญหานอย
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

4.1

5
ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

2.1

4

สูงมาก

3

สูง

2
1

1.1

3.1

1

2

ปานกลาง
3

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง

4

5

นอย
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ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 4 ยกระดับระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพือ่ การศึกษาใหมีคุณภาพและสรางธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ความเสียหายตอทรัพยสินของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจากผูมารับบริการไมปฏิบัตติ ามระเบียบทีก่ ําหนดไว (ความเสี่ยงดานปฏิบัตงิ าน)
วัตถุประสงค เพื่อลดความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึน้ ในหองบริการตาง ๆ ของสํานักดิจิทัล
งานที่ปฏิบัติ : ใหบริการหองบริการ ตาง ๆ ที่สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีใหบริการ
การประเมินความเสีย่ ง
ความเสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

4

สูง

3

1

2

นอย

4

2.1 บุคลากร
ผูรบั ผิดชอบหอง
บริการไมเขา
ตรวจสอบการใช
งานหองระหวางมี
การใชงาน

4

4

สูงมาก

2

3.1 บุคลากร
ผูรบั ผิดชอบหอง
บริการไมเขา
ตรวจสอบการใช
งานหองหลังการใช
งาน

4

5

สูงมาก

1

ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ปจจัยเสี่ยง

1. ตรวจสอบหองที่
มีการขอใชงานจาก
ผูรบั บริการ
ประจําวัน

1.1 เปดหองและ
เตรียมหองที่มีการขอ
ใชงานจากผูร ับบริการ
ไดทันตอเวลาการใช
งาน

1.1 หองที่มกี ารขอ 1.1 ไมมีขอมูลใน
ใชงานไมไดเปด
ระบบ

1

1.2 บุคลากรไมได
ทําการเปดหอง

2. ตรวจสอบการใช
งานหองบริการ
ระหวางการ
ผูรบั บริการใชงาน

2.1 ตรวจสอบความ
เรียบรอยของหองและ
การไมปฏิบัติตามกฎที่
ระบุไว เชนการนํา
อาหารเครื่องดื่มเขามา
ใหหอง หรือไมมาใช
งานตามทีล่ งตารางไว

2.1 ผูมาขอใช
บริการไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ซึง่
อาจรุนแรงถึงความ
เสียหายของ
ทรัพยสิน

3. ตรวจสอบความ
เรียบรอยของหองที่
ใหบริการเมื่อใชงาน
แลวเสร็จ

3.1 ตรวจสอบความ
เรียบรอยของสถานที่
อุปกรณที่ใหบริการ ให
อยูในสถานะใชงานได
เหมือนในขั้นตอนการ
เปดหองบริการ ไม
ชํารุด หรือสูญหาย

3.1 สถานที่
อุปกรณ เกิดความ
เสียหาย ไมอยูใน
สภาพใชงานได
หรือสูญหาย

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
การจัดการความเสีย่ ง
การควบคุมที่ควรจะมี ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
(1)
ไดผลหรือไม
งบประมาณ/คาใชจาย
(2)
1.1 แนวปฏิบัติในการรับ
√
√
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
เรื่องการขอใชหอ งและ
ประเมินการควบคุมไดผล
ลงตาราง
ปจจัยเสี่ยง
ผูรบั ผิดชอบ บุคลากรผูร ับผิดชอบหอง
1.2 แนวปฏิบัติในการ
√
√
บริการของสํานักฯ
เตรียมพรอมหองที่
ใหบริการ
2.1 แบบฟอรมการ
×
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสีย่ ง
ตรวจสอบการใชงานหอง
ความเสียหายตอทรัพยสิน จัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบการใช
ที่ใหบริการ
ของสํานักดิจิทลั เพือ่
งานขอหองบริการครบทัง้ กระบวนการ
การศึกษาจากผูมาขอใช เพื่ออํานวยความสะดวกตอ
บริการไมปฏิบัติตาม
ผูรบั ผิดชอบหองบริการในการ
กฎระเบียบ
ตรวจเช็ค ปองกันความเสียหายตอ
ปจจัยเสี่ยง
ทรัพยสินของสํานักดิจทิ ัลเพื่อ
บุคลากรผูร ับผิดชอบหอง การศึกษาจากผูมารับบริการไมปฏิบัติ
บริการไมเขาตรวจสอบ
ตามระเบียบที่กําหนดไว และเปน
การใชงานหองระหวางมี ขอมูลรายงานตอหัวหนางานและ
การใชงาน
ผูบริหารตามลําดับ
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
ธันวาคม 2562/งานบริการสารสนเทศ
งบประมาณ/คาใชจาย
3.1 แบบฟอรมการ
x
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสีย่ ง
ตรวจสอบการใชงานหอง
สถานที่ อุปกรณ เกิดความ ใชการจัดการความเสี่ยงขั้นตอนที่ 2
ที่ใหบริการ
เสียหาย ไมอยูในสภาพใช
งานได หรือสูญหาย
ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรผูร ับผิดชอบหอง
บริการไมเขาตรวจสอบ
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การประเมินความเสีย่ ง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

ปจจัยเสี่ยง

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
นอย
แกไขได แตมีปญหานอย
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

การจัดการความเสีย่ ง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย

การใชงานหองหลังการใช
งาน

เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

3.1

5
ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ
5
4
3
2
1

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

การควบคุมที่ควรจะมี

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
(1)
ไดผลหรือไม
(2)

4

1.1

2.1
สูงมาก

3
2

สูง

1.2

ปานกลาง

1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง

5

นอย
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ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 4 ยกระดับระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพือ่ การศึกษาใหมคี ุณภาพและสรางธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ เครือขายคอมพิวเตอรถกู โจมตีรปู แบบ Brute Force Attack (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก)
วัตถุประสงค โดยใหความรู วิธีการ แนวปฏิบตั ิในการปองกันเหตุดังกลาวแกนกั วิชาการคอมพิวเตอรระดับคณะ และหนวยงาน ใหมคี วามรูความสามารถในการปองกันและแกไขปญหา
การถูกถูกโจมตีรปู แบบ Brute Force Attack
งานที่ปฏิบัติ : เฝาระวังการถูกโจมตีทางเครือขายคอมพิวเตอร
การประเมินความเสีย่ ง
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
ปจจัยเสี่ยง
(1)
ไดผลหรือไม
(2)
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
√
√
ปจจัยเสี่ยง
-

การจัดการความเสีย่ ง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย

ขั้นตอน

วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. ศึกษาปญหา
ความเสี่ยงที่
กอใหเกิดการโจมตี
ทางเครือขาย
คอมพิวเตอร

1.1 ศึกษาปจจัยเสี่ยง
การถูกโจมตีทาง
เครือขายในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่สามารถ
เกิดขึ้นไดกับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัย
ไมมีการเตรียม
ความพรอมจากการ
โจมตีทางเครือขาย
คอมพิวเตอร สราง
ความเสียหายแก
ระบบ และขอมูล
ของมหาวิทยาลัย

1.1 ขาดการศึกษา
ปจจัยเสี่ยงการถูก
โจมตีทางเครือขาย
ในรูปแบบตาง ๆ ที่
สามารถเกิดขึ้นได
กับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย

1

4

สูง

3

1.1 บุคลากรดาน
เครือขายคอมพิวเตอร
รายงานรูปแบบการ
โจมตีทางเครือขายที่
เกิดขึ้นแลว และอาจ
เกิดขึ้นได กับหัวหนางาน
และผูบ ริหารตามลําดับ

2. วิเคราะหความ 2.1 จัดลําดับความ
เสี่ยงที่มีโอกาส
เสี่ยง ทีม่ ีโอกาสเกิดขึ้น
เกิดขึ้นสูงสุดทีจ่ ะ สูงสุดที่จะถูกโจมตีทาง
ถูกโจมตีทาง
เครือขายคอมพิวเตอร
เครือขาย
คอมพิวเตอร

2.1 ขาดการ
วิเคราะหขอมูล
ความเสี่ยงการถูก
โจมตีทางเครือขาย
ในรูปแบบตาง ๆ ที่
สามารถเกิดขึ้นแลว
กับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร หรือ
อาจเกิดขึ้นได

1

4

สูง

2

2.1 บุคลากรดาน
เครือขายคอมพิวเตอร
รายงานขอมูลการถูก
โจมตีทางเครือขายที่
เกิดขึ้นแลว และอาจ
เกิดขึ้นได กับหัวหนางาน
และผูบ ริหารตามลําดับ

√

√

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง
-

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรบั ผิดชอบ
งานเครือขายคอมพิวเตอร

3. ปองกันการถูก
โจมตีทาง
คอมพิวเตอร

2.1 มหาวิทยาลัย
ไมทราบขอมูลการ
ถูกโจมตีทาง
เครือขาย
คอมพิวเตอร สราง
ความเสียหายแก
ระบบ และขอมูล
ของมหาวิทยาลัยที่
เกิดขึ้นแลว หรือ
อาจเกิดขึ้นได
3.1 ปองกันการถูก
3.1 เกิดการโจมตี
โจมตีทางคอมพิวเตอร ทางเครือขาย
คอมพิวเตอร สราง
ความเสียหายแก
ระบบ และขอมูล
ของมหาวิทยาลัย

3.1 ขาดการปองกัน
การโจมตีทาง
เครือขาย
คอมพิวเตอรตาม
ขอมูลที่ได
ทําการศึกษาและ
วิเคราะหไว

4

4

สูงมาก

1

3.1 ใหความรูและวิธี
ปองกันการถูกโจมตีทาง
เครือขายคอมพิวเตอร
ตามผลที่ไดศึกษาและ
วิเคราะห แกบุคลากร
หนวยงานอื่นที่มหี นาที่
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และเว็บไซต

x

-

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
เกิดการโจมตีทางเครือขาย
คอมพิวเตอร สรางความ
เสียหายแกระบบ และ
ขอมูลของมหาวิทยาลัย
ปจจัยเสี่ยง
ขาดการปองกันการโจมตี
ทางเครือขายคอมพิวเตอร

การจัดการความเสีย่ ง
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ การ
ปองกันเครือขายคอมพิวเตอรจากการ
ถูกโจมตีรูปแบบ Brute Force
Attack ใหกับบุคลากรหนวยงานอื่นที่
มีหนาที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเว็บไซต

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล
ผูรบั ผิดชอบ
งานเครือขายคอมพิวเตอร
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การประเมินความเสีย่ ง
วัตถุประสงค ขั้นตอน

ความเสี่ยง

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (1)
√ = มี
× = ไมมี

? = มีแตไมสมบูรณ

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (2)
√ = ไดผลตามที่คาดหมาย

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย

ปจจัยเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ
เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
2
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
1
นอยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุนแรงที่สุด
ไมสามารถแกไขได
4
คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก
3
ปานกลาง
แกไขได แตมีปญหานอย
2
นอย
แกไขได แตมีปญหานอยมาก
1
นอยมาก
แกไขได ปญหาหมดไป

โอกาส
ผล
ที่จะเกิด กระทบ

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู
ปจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสีย่ ง
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ/คาใชจาย

ตามขอมูลที่ได
ทําการศึกษาและวิเคราะห กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ
มา
มกราคม 2563 /หนวยเครือขาย
คอมพิวเตอร
งบประมาณ/คาใชจาย
- (จัดกิจกรรมรวมกับความเสี่ยงการถูก
โจมตีทางเว็บไซต จากการพัฒนาเว็บที่
ไมเปนตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วาง
ไว (ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ)

? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ
เกณฑมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

ขั้นตอน

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลการประเมิน
การควบคุม การควบคุมที่มี
ที่มีอยูแลว
อยูแลววา
(1)
ไดผลหรือไม
(2)

5
4

3.1

1.1
2.1

สูงมาก

3

สูง

2

ปานกลาง

1
1

2

3

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง

4

5

นอย

ภาคผนวก

