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บทน ำ 

ข้อมูลเบื้องต้นของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำ

ได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วน

งำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 

กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็น

ส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of 

Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำม

ภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

                                     โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่

มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนัก 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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คณะผู้บริหำรส ำนักดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

 

 

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ 

ผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำยมำรุต เป่ียมเกตุ 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์ 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

นำยธีระพงษ์ ใจค ำมำ 

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 

 

                                               

  

 

                                   

 

 

    

 

หน่วยบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

นำยวิทูร อุ่นแสน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยอำนนท์ มะโนเมือง 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยบัณฑติ นันทะเทศ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยกุลชำติ ปัญญำดี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยชลติ โปธำ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

หน่วยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนกิส ์

นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรงัษี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำงสำวรุ่งทิวำ กติิยังกุล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยกฤษณ์ ขำวศร ี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ
นักวิชำกำรศึกษำ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยวิวัฒน์ชัย ข ำประไพ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
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บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (ต่อ) 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพวิเตอร์ 

นำยปิยะพงษ ์หินเกย 
นักวิชำกำรศึกษำ 

นำยจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

หน่วยแผนและงบประมำณ หน่วยกำรเงินและบัญช ี

นำงสำวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

นำงสำวจริยำ หมื่นแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบญัช ี

แผน 
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จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 21 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 21 

พนักงำนรำชกำร - 

รวม 21 

 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้ำรำชกำร - 1 - 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 12 6 2 20 

พนักงำนรำชกำร - - - - 

รวม 12 7 2 21 
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แผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพในปีงบประมำณ 2562 ไม่มีข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้จัดท ำวิธีปฏิบัติของ
แต่ละกิจกรรม เพื่อให้ยังคงมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนดังตำรำง และจะน ำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ แนวปฏิบัติที่ดี ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ำกับ KPI วัดควำมส ำเร็จ ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงำนสนับสนนุ (6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิ
กำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร โดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักดิจิทัล     
เพื่อกำรศึกษำ และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 
 

น.ส.เสฎฐพร เสทธะยะ ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์ 1. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2564-
2568 จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
2 5 6 3  ส ำ นั ก ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

แนวทำงกำรบริหำรงำน
ส ำ นั ก ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
กำรศึกษำ 
 
 

1 . 2  ผลกำ รด ำ เนิ น งำนตำม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ปี            
ของหน่วยงำน 

1 .  ม อบ ห ม ำ ย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร รม               
ตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน 
2. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำ เนินงำน       
อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลัย 

น.ส.นันทำวดี คณุศิลป ์ ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์ กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งช้ีของ
แผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปี 
บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 80  

 ส ำนักด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร บรรลุ
เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
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1.3 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

1.  ทบทวน(ร่ ำง )แผนกำรให้บริกำร  ส ำนักดิจิทัล            
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 
2. จัดท ำแผนบริกำร ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 
2563 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริกำร ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ประจ ำปี 2563 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริกำร ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริกำร ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 

น.ส.รุ่งทิวำ กิตตยิังกุล นำยมำรตุ  เปี่ยมเกต ุ 1.แผนบริกำร ส ำนักดิจิทัล    
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 1 แผน 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริกำร ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

ผู้ รับบริกำรของส ำนัก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อกำร ศึ กษำ      
มี ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ            
ไม่น้อยกว่ำ 3.5  

1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ  
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อหำประเด็นในกำรจัดกำร
ควำมรู้ รวมถึงหำข้อสรุป แหล่งควำมรู้ และวิธีกำรได้มำ
ซึ่งควำมรู้  
3. ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรได้มำซึ่งควำมรู้ในข้อที่ 2  
4. สังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้รับ และรวบรวม อย่ำงเป็นระบบ  
5. จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรสังเครำะห์ องค์ควำมรู้     
ที่ได้จำกขั้นตอนท่ี 4  
6. น ำวิธีกำรปฏิบัติลงสู่กำรปฏิบัติจริง พร้อมทั้งวัดผล  
7. สรุปประเด็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน  

น.ส.จรยิำ  หมื่นแก้ว ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์ 1 . ไ ด้ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นก ำ ร 
จัดกำรควำมรู้ อย่ ำงน้อย 1   
แนวปฏิบัติ  
2 . เ ผ ย แ พร่ แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ดี          
ไปยั งหน่ วย งำนอื่ นภำย ใน 
มหำวิทยำลัย 

1 . ส ำ นั ก ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
กำรศึกษำได้แนวปฏิบัติ 
ที่ ดี ในกำรด ำ เนินงำน     
ที่ผ่ำนจำกกำรวิเครำะห์ 
และสังเครำะห์โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรใน
ส ำนักฯ  
2 . บุ ค ล ำ ก ร ใ น ส ำ นั ก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อกำร ศึ กษำ   
เกิดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถ
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8. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงำนอื่นน ำไปใช้ น ำ ไ ป ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนได้ 

1.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK) 1.  แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำร      
ควำม เสี่ ย ง  โ ดยมี ผู้ บ ริ ห ำรระดับสู งและตั วแทน                
ที่ รั บผิ ดชอบพันธกิ จหลัก ของหน่ วยงำนร่ วม เป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
2. ทบทวน (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเป็นผลจำกกำร
วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก 
หรือปัจจัยที่ ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ ส่ งผลต่ อกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน อย่ำงน้อย 3 ด้ำน
ตำมบริบทของหน่วยงำน  
4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

น.ส.รุ่งทิวำ กิตตยิังกุล อ.ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 1 .  แผนบริ หำรควำม เสี่ ย ง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ส ำ นั ก ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ส ำ ม ำ ร ถ
ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม ก ำ ร
จัดกำรควำมเสี่ยง อย่ำง
น้อยร้ อยละ  80 ของ
แผนกำรบริหำรควำม
เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด   แ ล ะ
สำมำรถจัดกำรควำม
เสี่ยงให้ลดน้อยลง อย่ำง
น้อย 1 เรื่อง 

1.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรไปพัฒนำตนเองของบุคลำกร
ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ซึ่ง
รวมถึงควำมต้องกำรในกำรจัดท ำผลงำนเพื่อเลื่อนสู่
ต ำแหน่งให้สูงขึ้น 

น.ส.จรยิำ  หมื่นแก้ว อ.ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 1. แบบส ำรวจควำมต้องกำรไป
พัฒนำตนเองของส ำนักดิจิทัล
เ พื่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ จ ำ ปี

บุคลำกรของส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำไปพัฒนำ
ต น เ อ ง ใ น หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
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2. น ำเสนอแผนควำมต้องกำรไปพัฒนำตนเองของ
บุคลำกรแกผู่้บริหำรส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 
3. จัดประชุมเพื่อจดัท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 พร้อมก ำหนด KPI เช่น จ ำนวน
บุคลำกรไปพัฒนำตนเองใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ ปี 2563  
4. ประชุมชี้แจงให้บุคลำกรของส ำนักดิจิทัลให้ทรำบถึง
แนวปฏิบัติกำรไปพัฒนำตนเอง และแบบฟอร์มรำยงำน
กำรไปพัฒนำตนเอง 
5. จัดประชุมเพื่อก ำกับ ตดิตำมใหบุ้คลำกรไปพัฒนำ
ตนเองตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
6. เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้เกีย่วกับกำรเขียนโครงร่ำง
วิจัยเพื่อขอทุนมหำวิทยำลัยเพื่อเขำ้สู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
และ จัดอบรมกำรท ำผลงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ และ 
สังเครำะห์ หรือ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ให้กับบุคลำกร
ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
7. ประเมินผลกำรไปพัฒนำบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
8. น ำผลกำรประเมินรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 

งบประมำณ 2563 จ ำนวน 1 
ฉบับ 
2. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนั กดิ จิ ทั ล เพื่ อกำรศึ กษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 1 แผน 
3. จ ำนวนบุคลำกรที่ไปพัฒนำ
ตนเองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
4. จ ำนวนโครงร่ำงวิจัยหรือ
จ ำนวนคู่มือ หรือจ ำนวนผลงำน
กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 35 
 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
รวมทั้งเกิดควำมรู้ในกำร
จัดท ำผลงำนเพื่อเลื่อนสู่
ต ำแหน่งให้สูงขึ้น 
 

10



องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ แนวปฏิบัติที่ดี ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ำกับ KPI วัดควำมส ำเร็จ ผลลัพธ ์

9. น ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำร มำวำงแผนในกำร
ปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักดิจิทลัเพื่อ
กำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไป 

องค์ประกอบท่ี 2  ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน (2 ตัวบ่งชี้) 

2.7 ผลส ำเร็จของระยะเวลำใน
กำรตอบสนองกับผู้รับบริกำร 
(Response Time) 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบติดตำมและ
ประ เมิ นผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ( Mon i to r i n g  and 
Evaluation System : MES)  
2. พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนทดสอบ ติดตั้งระบบติดตำมและประเมินผล   
กำรปฏิบัติงำน 
3. น ำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำใช้
ในกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
4. รำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรตอบสนองกับ
ผู้รับบริกำร (Response Time) ให้แก่ผู้บริหำรของส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
5 .  น ำข้ อ เสนอแนะมำจัดท ำแผนกำรด ำ เนินงำน             
ในปีงบประมำณถัดไป  

นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ ี อ.ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 1. ระบบติดตำมและประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำน  
2. ผลส ำเร็จของระยะเวลำใน
กำรตอบสนองที่ใช้เวลำ  
≤ 8 ช่ัวโมง 

1. จ ำนวน 1 ระบบ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
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2.8 ผลส ำเร็จของระยะเวลำใน
กำรแก้ไขปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบติดตำมและ
ประ เมิ นผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ( Mon i to r i n g  and 
Evaluation System : MES)  
2. พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนทดสอบ ติดตั้งระบบติดตำมและประเมินผล    
กำรปฏิบัติงำน 
3. น ำระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำใช้
ในกำรให้บริกำรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
4. รำยงำนผลส ำเร็จของระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำที่
ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ผู้บริหำร
ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อเสนอแนะ       
มำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
5 .  น ำข้ อ เสนอแนะมำจัดท ำแผนกำรด ำ เนินงำน             
ในปีงบประมำณถัดไป 

นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ ี อ.ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 1. ระบบติดตำมและประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำน  
2. ผลส ำเร็จของระยะเวลำใน
กำรแก้ ไขปัญหำที่ ได้รับกำร
แ ก้ ไ ขภ ำ ย ใน ร ะ ย ะ เ วล ำที่
ก ำหนด 

1. จ ำนวน 1 ระบบ 
 
2. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

 
ผู้เสนอแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
 

ผู้เสนอแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

 

ผู้ตรวจสอบและอนุมัติแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

 
………………………………………………… 

(อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร) 
………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์) 
………………………………………………… 

(อำจำรย์อ ำนำจ    โกวรรณ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

12



แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ  

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 

ล ำดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คำดหวัง ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกันคณุภำพของ

ส ำนักฯ ดังนี ้

1) คณะกรรมกำรกำรประกันคณุภำพ 

2) คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู ้

3) คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง 

ชุด 3 ได้ผูร้ับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกัน

คุณภำพของส ำนักฯ ดังนี ้

1) กำรประกันคณุภำพ 

2) กำรจัดกำรควำมรู ้

3) ควำมเสีย่ง 

พฤศจิกำยน 2562 

2 จัดประชุมน ำผลประกันคุณภำพระดับ ศูนย์ ส ำนัก (ปีงบประมำณ 

2562) และผลตรวจสอบภำยใน (ปีงบประมำณ 2562) เพื่อจัดท ำ 

Improvement Plan ประจ ำปี 2563 

แผน 1 ได้ Improvement Plan ส ำหรับวำงแผน

ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

พฤศจิกำยน 2562 

3 เสนอ Improvement Plan ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพของส ำนักฯ 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรประกัน

คุณภำพของส ำนักฯ เพื่อปรับแก้ Improvement 

Plan 

กุมภำพันธ์ 2563 

4 จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงำนต่ำงๆ โดยน ำ Improvement 
Plan มำใช้ (ปีงบประมำณ 2563)  

1) แผนกำรจดักำรควำมรู้  
2) แผนควำมเสี่ยง 
3) แผนบุคลำกร 

แผน 3 มีแผนงำนในด้ำนตำ่งๆ ที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก

ผู้บริหำร และบุคลำกรในส ำนักฯ 

มีนำคม 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คำดหวัง ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

5 เผยแพร่แผนงำนบนเว็บไซต์ของส ำนักฯ เว็บไซต ์ 1 ผู้บริหำรและบุคลำกร ตลอดจนบคุคลภำยนอก 

ทรำบแผนกำรท ำงำน 

มีนำคม  2563 

6 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนในข้อ 4 รำยงำน 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน กุมภำพันธ-์กันยำยน 2563 

7 จัดประชุมเพื่อก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน (รำยไตรมำส) ครั้ง 4 ผู้บริหำรและบุคลำกร ได้ทรำบและท ำกำรทบทวน

เพื่อปรับแก ้

ตุลำคม 2562 –กันยำยน 2563 

8 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ ทดลองใช้ และเก็บข้อมลู ระบบติดตำมและ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร (Monitoring and Evaluation 

System : MES) และระบบบริหำรจัดกำรงำนประกันคณุภำพหน่วยงำน

สนับสนุน (e-SAR) ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ ปี 2563 

ระบบ 2 ได้ระบบตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำร

ให้บริกำร (Monitoring and Evaluation System 

: MES) และระบบบริหำรจัดกำรงำนประกันคณุภำพ

หน่วยงำนสนับสนุน (e-SAR) ตำมเกณฑ์ประกัน

คุณภำพ ปี 2563 

กุมภำพันธ-์กันยำยน 2563 

9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดบัหน่วยงำนสนับสนุน และด ำเนิน

ปรับปรุงระบบ e-SAR ตำมเกณฑป์ระกันคณุภำพ ปีงบประมำณ 2563 

ระบบ 1 ได้สำรสนเทศในกำรจดัเก็บ e-SAR ที่มีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น 

เมษำยน-กันยำยน 2563 

10 จัดประชุมเพื่อน ำผลกำรตรวจสอบภำยในปีงบประมำณ 2563 มำ

วิเครำะห์ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน ปีงบประมำณ 

2563 เพื่อจัดท ำ (ร่ำง) แผนต่ำงๆ ปี 2564 

แผน 3 ได้ (ร่ำง) แผนงำนประกัน ปี 2564 ท้ัง 3 ด้ำน ผ่ำน

กำรระดมควำมคิดจำกผู้บรหิำรและบุคลำกร  

กันยำยน 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คำดหวัง ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

11 จัดประชุมเพื่อท ำควำมเข้ำใจในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(SAR) 

ครั้ง 1 1)  ได้ระบบ e-SAR ใช้ในกำรตรวจประเมิน 
2) ผู้ก ำกับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีควำมเข้ำใจใน

กำรเขียน รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 

กันยำยน 2563 

12 จัดประชุมก ำกบัติดตำมกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ครั้ง 1 หลักฐำนอ้ำงอิงและรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(SAR) ทุกตัวบ่งช้ีถูกต้อง และครบถ้วน 

กันยำยน 2563 

13 จัดอบรมกำรใช้งำน e-SAR ให้หน่วยงำนระดับ ศูนย์ ส ำนัก ทั้ง 5 

หน่วยงำน 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะกำรใช้งำนจำกหนว่ยงำนสนับสนุน

ทั้ง 5 หน่วยงำน และส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ตุลำคม 2563 

14 ด ำเนินกำรปรับแก้ e-SAR ตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนหน่วยงำน

ระดับ ศูนย์ ส ำนัก ทั้ง 5 หน่วยงำนและส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ครั้ง 1 ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งำนได้จริง ส ำหรับหน่วยงำน

ระดับ ศูนย์ ส ำนัก ทั้ง 5 หน่วยงำนและ

คณะกรรมกำรผูต้รวจประเมิน 

ตุลำคม 2563 

15 น ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐำน เข้ำสู่ระบบ e-SAR ครั้ง 1 หลักฐำนอ้ำงอิงและรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

(SAR)  พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่ำน 

ตุลำคม 2563 

16 ส่งรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไปยังส ำนักมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

เล่ม 

ระบบ  

1 

1 

1) ได้รูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

2) ส่ง e-SAR ทันเวลำที่ก ำหนด 

ตุลำคม 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คำดหวัง ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

17 รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ จำกหน่วยงำน

ภำยนอก 

ครั้ง 1  ผลกำรประกันคุณภำพของส ำนัก ควรมีผลกำร

ด ำเนินงำน อยู่ในระดบั ดีมำก 

พฤศจิกำยน 2563 
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แผนบริการ สาํนักดิจิทลัเพือ่การศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดําเนินการงานบริการ ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” จึงได้จัดทําแผนบริการสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร
และบุคลากร ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ร่วมกันจัดทําแผนการบริการฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ประจําปี 2562 ร่วมกับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัล        
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 และเกณฑ์การประเมินประกัน
คุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2563 องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี 
2.7 ผลสําเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) และตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ผลสําเร็จ
ของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ครอบคลุมงานบริการตามพันธกิจ
ของสํานักฯ 7 กลุ่มงานหลัก ดังน้ี 1) บริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) บริหารงานทั่วไป      
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4) ดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ 5) จัดอบรมและบริการวิชาการ 6) การเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) งานบริการ (จองห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนทางไกล และ
ออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์)  
 คณะกรรมการฯ จึงร่วมกันจัดทําแผนบริการฯ ประจําปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริการและ
การประเมินคุณภาพ โดยจัดทําแผนการบริการเพ่ือพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งน้ีได้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างนวัตกรรมการติดตามงานบริการที่ตนร้องขอในรูปแบบออนไลน์   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสํานักดิจิทัลสามารถติดตามการร้องขอรับบริการของตนได้บนระบบออนไลน์ 
2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) 
พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2563 

2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and 

Evaluation System : MES) 
2. วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES)   
3. อบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation 

System : MES) แก่บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการบริการในปีถัดไป  

 
แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Monitoring and 
Evaluation System : 
MES) 

กุมภาพันธ์ 
2563 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Monitoring and 
Evaluation System : MES) 

ผู้บริหารและบุคลากร
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ท่ี 1.3 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ท่ี 2.6 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ท่ี 2.7 

2. วิเคราะห์ออกแบบพัฒนา
ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Monitoring and 
Evaluation System : 
MES) 
   2.1 วิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ 
 

 
 
 
 

 
 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
ขอบเขตงานของระบบ 
 

 
 
 

 
 
 

บุคลากรสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

   2.2 ออกแบบส่วน
ประสานงานผู้ใช ้
 

เมษายน 2563 
 

 

รูปแบบการใช้งานส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้งาน (User 
Interface) 

บุคลากรสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

คณะกรรมการ
ออกแบบส่วน

ประสานงานผู้ใช ้

   2.3 พัฒนาระบบ 
    
 
 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2563 

 
 

ระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Monitoring 
and Evaluation System : 
MES) รุ่นทดสอบการใช้งาน 

บุคลากรสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ 

 
 

   2.4 ทดสอบและติดต้ัง
การใช้งานระบบ 

กรกฎาคม 2563 ระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Monitoring 
and Evaluation System : 
MES) พร้อมใช้งาน 

บุคลากรสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

คณะกรรมการ
ทดสอบและติดตั้ง
การใช้งานระบบ 

3. อบรมการใช้งานระบบ
ติดตามและประเมินผลการ

กรกฎาคม 2563 อบรมอบรมการใช้งานระบบ
ติดตามและประเมินผลการ

บุคลากรสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

คณะกรรมการอบรม
การใช้งาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน (Monitoring 
and Evaluation System 
: MES) แก่บุคลากรสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ปฏิบัติงาน (Monitoring and 
Evaluation System :  MES) 
แก่บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา  

4. สรุปผลการดําเนินงาน
และข้อเสนอแนะเพื่อการ
บริการในปีถัดไป 

กันยายน 2563 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการภาพรวมของ
สํานักฯ ไม่น้อยกว่า 3.51  
 

ผู้รับบริการในระบบ 
ระบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Monitoring and 
Evaluation System 
: MES) 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ท่ี 1.3 
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผล ส าเร็จ การ

ด าเนินงานของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุ คลากรเป็นสิ่งส าคัญที่ควร

ด าเนินการ ทั้งนี้อาศัยข้อมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใ ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารจัดการ ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมายและกลยุทธ์ที่

สอดคล้องท่ีท าให้บรรลุผลตามท่ีหน่วยงานต้องการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท า

การส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมทั้งน าเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2562 มาวิเคราะห์และ

ปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.1. การจัดการความรู้ (KM) 

1.2. กิจกรรม 5 ส 

1.3. การประชุมภายในหน่วยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1.4. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. การสร้างมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบัติงาน 
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2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ 

3.2.  การจัดท าวิจัยของหน่วยงาน 

3.3.  การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4.1. การสร้างจิตส านึกท่ีดี มีจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

4.2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4.3. การส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑ์ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

2 การประชุมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จ านวนครั้งในการประชุม ครั้ง 4 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

3 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงาน เล่ม 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเด่น เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

5 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและการ
สร้างบรรยากาศในการท างาน (กิจกรรม 5 ส) 

จ านวนครั้งการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

6 
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

จ านวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ 

ครั้ง 2 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  

7 
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน 

คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

8 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านการภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

9 การเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
จ านวนบุคลากรร่วมกิจกรรม/อบรม 

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

10 
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

ประเทศ  

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

11 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

หลังจากนั้นส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ท าการส ารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยผ่านการตรวจสอบจาก   

คณะผู้บริหารส านักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว  แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

1 ผูบริหาร หัวหนาสํานักงานนายมารุต  เปยมเกตุ

ผูอํานวยการ

1.อบรมดาน Network 

Administrator

2.อบรมดาน Data Base 

Administrator และ Business 

Intelligence : BI

3.อบรมดาน IoT

4.อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

 : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม 

(นบส.)

5.อบรมหลักสูตรการบริหารงาน

บุคคลสําหรับหัวหนางาน

6.อบรมหลักสูตร การบริหารงาน

ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป)

1. สามารถนํามาใชในการ

บริหารจัดการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรที่

สามารถสนองตอบตอความ

ตองการของผูใชบริการใน

ปจจุบัน

2. สามารถนํามาใชในการ

บริหารจัดการ การพัฒนา

งานดานการเงิน การคลัง 

พัสดุ และการพัฒนา

บุคลากรของหนวยงานให

เปนผูใหบริการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ

/

/

/

/

/

/

/

 แผนพฒันาบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตําแหนงชื่อ - สกุลงานลําดับ
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ขอมูลนํามาจากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (26 ก.ย. 2561)
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวนันทาวดี  คุณศลิป หัวหนางาน

บริหารงานทั่วไป

1.การบริหารและการจัดการงาน

สํานักงาน เชน ดานการเงิน ดาน

แผนและงบประมาณ การประกัน

คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู

 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป)

1. การบริหารจัดการงาน

ดานสารบรรณ การเงิน แผน

 งบประมาณ และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ใหมีประสิทธิภาพ

2. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

3. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายธีระพงษ  ใจคํามา หัวหนางาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต

ดวย PHP และเครื่องมือที่เก่ียวของ

2.อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการทํางาน

3.อบรมดานการบริหารจัดการ

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. Web Application 

สําหรับสนับสนุนการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย

2. ไดเรียนรูเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการ

ทํางานที่ทันสมัยเพ่ือ

ถายทอดความรูใหแก

บุคลากร นักศึกษา

3. สามารถนํามาใชในการ

บริหาร การพัฒนางาน และ

การพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพ

/

/

/

/

/

/

26



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงิน

และบัญชี

1.การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน

 และการเบิกจายที่ถูกตองของสวน

ราชการ

2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการ

บริหารงานการเงินในสวนราชการ

3.เทคนิคการทําวิจัย และการทํา

ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา

4.การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ตรวจสอบและจัดทํา

เอกสารการเบิกจายไดอยาง

ถูกตอง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง

2. เพ่ิมพูนความรู ความ

เขาใจ ทักษะประสบการณ

และเนนการเสริมสรางวินัย

ทางการเงนิ การคลัง

3. มีแนวทางในการ

วิเคราะหงบการเงินอยางงาย

เพ่ือมาชวยเปนแนวทางใน

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

4. ทําผลงานวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการได

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวเสฏฐพร เสทธะยะ นักวิเคราะห

นโยบายและแผน

1.การบริหารจัดการงาน หรือการ

ดําเนินงานดานนโยบายและแผน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. สามารถนําความรูที่ไดมา

ประยุกตใชกับงานดาน

นโยบายและแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ /

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางสาวรุงทิวา  กิตติยังกุล นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิต

สื่อมัลติมีเดีย

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เทคนิค กระบวนการใน

การผลิตสื่อการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสใหตรงตอ

ความตองการมีคุณภาพ และ

เกิดประสิทธิผล

2. สื่อการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ทันยุคปจจุบัน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางพรพิมล  แกวฟุงรังษี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การบริหารจัดการระบบการเรียน

การสอนออนไลน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือทราบ จุดดี และจุด

ดอยของระบบการเรียนการ

สอนออนไลน เพ่ือใชในการ

เปรียบเทยีบ/ปรับปรุง

ระบบที่ดูแล ใหทันสมัย

2. เพ่ือไดความรูในการนํา

เทคโนโลยีใหม มาปรับใชกับ

ระบบบริหารจัดการการ

เรียนการสอนออนไลน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การใชงานโปรแกรมการ

ประมวลผลทางสถิติและการ

วิเคราะหแบบสํารวจ

2.การใชงานโปรแกรมสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการวิจัย

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการสราง

แบบสํารวจและรูวิธีการ

ประมวลผลขอมูลตลอดจน

สามารถแปลผลลัพธใหอยู

ในรูปแบบรายงานที่

สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ เพ่ือนํามาใชในการ

จัดอบรมใหแก อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป

2.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

3. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 Virtual Server และ IOT

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือจะไดทราบถึงการ

นําเอาระบบ Virtual และ 

IOT มาติดตั้งและใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว

2. เพ่ือจะไดนําเอาระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

สําหรับงานบริการดานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรใน

องคกร

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) 

สมัยใหม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดเรียนรู กาวทันระบบ

เทคโนโลยีในปจจุบัน เพ่ือ

นํามาปรับปรุงการทํางาน

เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใหมีประสิทธิภาพ

2. ไดเรียนรูการใชงาน 

Streaming ในปจจุบัน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ เทคนิค 

ใหดียิ่งขึ้น

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วาที่รอยตรีอานนท  มะโน

เมือง

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีทางดานเครอืขายไรสาย

 การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

2.การบริหารจัดการระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีดานเครอืขายไร

สาย เพ่ือนํามาปรับปรุง

เครือขายไรสายใหมีประ

สิทธิมากขึ้น 

2. ไดรับความรูในการ

บริหารจัดการระบบเพ่ือ

นํามาใชในการพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชบริการไดอยางมี

ประสิทธิมากขึ้น

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายชลิต  โปธา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.อบรมการพัฒนาระบบและระบบ

ฐานขอมูล

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือจะไดนํา CSS 

Framework มาใชในการ

พัฒนาระบบงาน ที่ไดรับ

มอบหมาย

2. เพ่ือจะไดนําเอา  CSS 

Framework มาใชในการ

ปรับปรุงระบบงานให

สามารถสนับสนุนการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ไดดียิงข้ึน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การวิเคราะห ออกแบบ และ

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นดวย

รูปแบบการพัฒนาสมัยใหม

2.การออกแบบและพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ใน

รูปแบบสมัยใหม ใหมี

ประสิทธิภาพ และเปนสากล

2. ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน

การจัดอบรมใหแก อาจารย

 บุคลากร นักศึกษา และ 

บุคคลทั่วไป

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายกฤษณ  ขาวศรี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับการ

ถายทอดสด การตัดตอ และการใช

กลอง

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.ไดความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการตัดตอภาพ

สมัยใหม

2.เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ

แสงในการผลิตสื่อ

3.เพ่ือพัฒนาระบบการ

ถายภาพของหนวยงาน

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับ

กราฟกและมัลติมีเดีย

2.การทําอนิเมชัน

3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อน

ไหว

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.เพ่ือทราบถึงเทคโนโลยี

การตัดตอภาพสมัยใหม

2.เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ

แสงในการผลิตสื่อ

3.เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับกราฟก

และมัลติมีเดียของหนวยงาน

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวิทูร  อุนแสน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานเทคโนโลยี ระบบ 

Virtualization 

2.อบรมทางดานเทคโนโลยีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 

(wifi)

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรู เพ่ือนํามา

ปรับปรุงการทํางานดานการ

บริหารจัดการระบบ 

Virtualization ใหมี

ประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน

2. ไดรับความรูในการ

ออกแบบปรับปรุงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรไรสาย

 wifi และสามารถนําความรู

ที่ไดมาประยุกตปรับปรุง

ระบบเดิมใหมีประสิทธิ์ภาพ

มากยิ่งข้ึน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายจรูญ  บุตรแกว นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เพ่ือใหบริการกับนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมการ

ประมวลผลทางสถิติและการ

วิเคราะหแบบสอบถาม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง

ทางดานอารดแวรและ

ซอฟตแวรเพ่ือใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  ไดรับความรูในการสราง

แบบสอบถามและรูวิธี

ประมวลผลขอมูลสามารถ

แปรผลลัพธนําไปสรุป

ผลการวิจัยและนํา

ผลการวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชนได

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายปยะพงษ  หินเกย นักวิชาการศึกษา 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือ

บริการนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมสราง

แบบสอบถามและการประมวลผล

ทางสถิติพรอมการวิเคราะห

แบบสอบถาม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง

ทางดานอารดแวรและ

ซอฟตแวรเพ่ือใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  ไดรับความรูในการสราง

แบบสอบถามและรูวิธี

ประมวลผลขอมูลสามารถ

แปรผลลัพธนําไปสรุป

ผลการวิจัยและนํา

ผลการวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชนได

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/
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ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

19 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายกุลชาติ  ปญญาดี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.อบรมดานการพัฒนาระบบสําหรับ

การทํางานภาคโมบาย และอื่นๆ

3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภท

อ่ืนๆ

4.อบรมหลักสูตร คลังขอมูล (Big 

Data)

5.อบรมดานการบริหาร Server

6.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

7.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.เพ่ือจะไดนํา CSS 

Framework มาใชในการ

พัฒนาระบบงานไดดีย่ิงข้ึน 

2.เพ่ือพัฒนาระบบใหใชงาน

ผานอุปกรณ ประเภท มือถือ

 แท็ปเล็ต

3.ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน

การจัดอบรมใหแก อาจารย

 บุคลากร นักศึกษา

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

/
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน

ผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : “กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและปลอดภัย” 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง :   ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของเว็บไซต์จำกผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ใช้งำน 

                                                         ระดับควำมพึงพอใจ ≥ 3.51                            

กลุ่มเป้าหมายตามค ารับรอง : ผู้บริหำร บุคลำกร ผู้ใช้งำน ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

1 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร

เว็บไซต์ขององค์กรให้มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ

ปลอดภัย” 

กุมภำพันธ์ 

2563 

บันทึกกำรเล่ำเรื่อง  

เรื่อง กำรบริหำรจัดกำร

เว็บไซต์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภำพและปลอดภัย 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

บุคลำกร  

ส ำนักดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 

ผศ. ดร.กัลยำ 

ใจรักษ์ 

2 ออกแบบและพัฒนำแนว

ทำงกำรบริหำรจัดกำร

เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภำพ

และปลอดภัย 

มีนำคม 

2563 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

เว็บไซต์  

จ ำนวน 1 ฉบับ 

บุคลำกร  

ส ำนักดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 

1. นำยธีระพงษ์  
ใจค ำมำ 

2. นำยวิวัฒน์ชัย  
ข ำประไพ 

3 จัดประชุมบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำน เพ่ือแจ้งให้ทุก

ฝ่ำยที่เก่ียวข้องทดลองใช้

เว็บไซต์ 

มีนำคม 

2563 

รำยกำรประชุม เรื่อง กำร

บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของ

องค์กรให้มีประสิทธิภำพและ

ปลอดภัย จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

 

 

บุคลำกร  

ส ำนักดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 

นำงสำวจริยำ  

หมื่นแก้ว 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

กำรใช้งำนของเว็บไซต์ 

และให้ข้อเสนอแนะในกำร

ปรับปรุง 

เมษำยน 

2563 

บันทึกกำรเล่ำเรื่อง  

เรื่อง กำรบริหำรจัดกำร

เว็บไซต์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภำพและปลอดภัย 

จ ำนวน 1 ฉบับ 

บุคลำกร  

ส ำนักดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 

และบุคลำกรที่

ดูแลเว็บไซต์

ของหน่วยงำน

ภำยนอก 

นำงสำวจริยำ  

หมื่นแก้ว 

5 ปรับปรุงแนวทำง และ

ประเมินผลควำมพึงพอใจ

ผู้ใช้งำน 

พฤษภำคม 

2563 

ผลกำรประเมินควำม    พึง

พอใจกำรใช้งำน 3.51  

ขึ้นไป 

บุคลำกร  

ส ำนักดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 

1. นำยธีระพงษ์  
ใจค ำมำ 

2. นำยวิวัฒน์ชัย  
ข ำประไพ 
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แผนบรหิารความเสี่ยง สํานกัดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563 

 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปะจําปีงบประมาณ 2563 โดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ   
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเส่ียงปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของสํานักฯ     
โดยข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 มีผลดําเนินการตามกระบวนการท่ีวางไว้  
ในแผน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ น้ันหมดไป 
ทําให้ได้แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นประเด็นใหม่ซึ่งเกิดการการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามกระบวนการ COSO ERM Model ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และความเสี ่ยง     
จากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจ ทั้งน้ีกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
บริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดําเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และ
สามารถลดระดับความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

 
แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดทําตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือ

ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 6 ขั้นตอนดังน้ี 
 
1. กําหนดวัตถุประสงค์ 

การกําหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2563 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
- เพ่ือดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสํานักฯ 1 คร้ัง/ปี 

2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)  
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- เพ่ือให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักฯ เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5 
3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  

- เพ่ือออกรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 96 
- เพ่ือออกรายงานประจําปีของสํานักฯ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อเวลา และ

สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใน 60 วัน หลังจากวันปิด
งบประมาณ   
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4) วัตุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักฯ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกําหนด เป้าหมาย

ร้อยละ 100  
 
2. ระบุความเสี่ยง 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามคํานิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  “ความเสี่ยง” หมายความว่า  
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตาม
ประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 
4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แผน
บริหารความเสี่ยง ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 จึงมุ่งประเด็นไปด้านความ
ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่กําลังเป็นประเด็นต่ืนตัวในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และมุ่งเน้นการบริการ
ซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหลักของสํานัก ดังน้ี 
 
ตารางระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเส่ียง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจําปี  การดําเนินงานของสํานักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 

FR1.1 ขาดการติดตามการเบิกจ่าย 
 
FR2.1 การคํานวณงบประมาณใชจ้่าย
ในโครงการไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริง 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 
ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามที่ขอ
อนุมัติ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและ
เว็บไซต์ท่ีสํานักให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถ
ให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของ
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับ
มาตรฐาน W3C 
OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและ
เว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิด
ความเสียหายและไม่สามารถให้บริการ
ได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผู้รับบริการงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์
สูญหาย 

OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์แต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาด
ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์
ตามหลักมาตรฐานการออกแบบ 
 
 
OR2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยถูกโจมตี 
 
 
OR3.1 ขาดท่ีเก็บคอมพิวเตอร์ท่ี
ผู้ใช้บริการซ่อมบํารุงนํามาเข้ารับ
บริการ 

เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือท้ังหมด
ไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 
 
เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือท้ังหมด
ไม่สามารถใช้งานได้ 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบรกิารสูญ
หาย/ภาพลักษณ์สํานักฯ เสียหาย 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเส่ียง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามท่ี
คาดหวัง 
 

OR4.1 บุคลากรไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือให้บริการตามท่ีผู้ใช้ร้องขอ 

ไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1 ผู้ปฏิบัติงานทําผิดระเบียบ 
 
CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้
มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 
 
CR3 การทุจริต  

CR1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบ
กฎระเบียบ 
CR2.1 ผู้มาใช้บริการไม่ทราบ
กฎระเบียบด้านบริการดิจิทัลของสํานัก 
CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
CR3.1 แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง 
(สามเหลี่ยมการทุจริต, ป.ป.ช) 

การดําเนินงานลา่ช้า ไปจนถึงไม่
สามารถดําเนินการได้ 
เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การให้บริการ 
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
สํานักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย 

  
3. ประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1) กําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเง่ือนไข ในการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
เพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ 
 
ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

 
ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ผลกระทบความเส่ียง 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
4 ค่อนข้างรุนแรง แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก 
3 ปานกลาง แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง 
2 น้อย แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แก้ไขได้ ไม่มีผลผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
ระดับความเส่ียง ระดับคะแนน การยอมรับ คําอธิบาย 

สูงมาก 20-25 ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงท่ีต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซ่ึงต้องบริหารความเสี่ยงทันที 
สูง 9-19 ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงท่ีต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซ่ึงต้องบริหารความเสี่ยงทันที 

ปานกลาง 
 

4-8 
 

ยอมรับได้ 
 

ความเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวังซ่ึงจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจ
เฝ้าระวัง 

ตํ่า 1-3 ยอมรับได้ ความเสี่ยงท่ีใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา        
ได้ดําเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับ
คะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks) 
 
ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 4 4 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2 
1 

3 
4 

6 
4 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สํานักให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนา
เว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับมาตรฐาน W3C 
OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความ
เสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 
OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามท่ีคาดหวัง 

4 
 
 
3 
 
2 
2 

4 
 
 
4 
 
5 
2 

16 
 
 

12 
 

10 
4 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1 ผู้ปฏิบัติงานทําผิดระเบียบ 
CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
CR3 การทุจริต 

1 
4 
1 

4 
4 
5 

4 
16 
5 
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3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ดําเนินการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบ
แล้ว จึงนํามาเทียบตามคําอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพ่ือนําเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก 
ไปจัดลําดับความเสี่ยงต่อไป 
 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน ระดับ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

1 4 4 ปานกลาง 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2 
1 

3 
4 

6 
4 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สํานักให้บริการกับ
หน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจาก
ช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับมาตรฐาน W3C 
OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก 
เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์สูญหาย 
OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามท่ีคาดหวัง 

4 
 
 
3 
 
2 
 
2 

4 
 
 
4 
 
5 
 
2 

16 
 
 

12 
 

10 
 
4 

สูง 
 
 

สูง 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
CR1 ผู้ปฏิบัติงานทําผิดระเบียบ 
CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
CR3 การทุจริต (ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน 
ธรรมาภิบาล) 

1 
4 
 
1 

4 
4 
 
5 

4 
16 
 
5 

ปานกลาง 
สูง 
 

ปานกลาง 

 
4) การจัดลําดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง    

ซึ่งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้นําความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลําดับความเสี่ยง   
เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางจัดลําดับความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน ระดับ ลําดับ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ท่ี
สํานักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด 
ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของ
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับมาตรฐาน 
W3C 
OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูก
โจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่
สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อม
บํารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 

4 
 
 
 
 
3 
 
 
2 

 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

 

16 
 
 
 
 

12 
 
 

10 

สูง 
 
 
 
 

สูง 
 
 

สูง 
 

1 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับ
บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

4 
 

4 
 

16 
 

สูง 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 
CR3 OR3       

4 
SR1 
FR2 
CR1 

 OR2 OR1 
CR2 

    

3  FR1      สูงมาก 

2 
 OR4      สูง 

1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ตํ่า 

 

ผล
กร

ะท
บก

ระ
ทบ

ขอ
งค

วา
มเ

สี่ย
ง (

I) 

ยอมรับไม่ได้ 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L) 
 

ยอมรับไม่ได้ 

ยอมรับได้ 

ยอมรับได้ 
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4. ประเมินการควบคุมภายใน 
การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ทําการ

ประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความ
เสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 
ตารางการประเมินการควบคุมภายใน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจัดทํา 
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบัน 

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน

ปัจจุบัน 
(4) 

การควบคุมท่ีควรทําเพ่ิมเติม 
(5) 

ความเสี่ยงลําดับ 1 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ท่ีสํานักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่
สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์  
OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์
แต่ละหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขาดความรู้
ความเข้าใจการพัฒนา
เว็บไซต์ตามหลัก
มาตรฐานการออกแบบ 
 
 
 
 
 

1. อบรมให้ความรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
หรือเว็บไซต์ ตามหลัก
มาตรฐาน W3C 
 
 
 
 
 
 
 

X X 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ
เว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน 
W3C ให้กับบุคลากร
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีในการ
พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อ
ป้องกันการถูกโจมตีทาง
เว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บท่ี
ไม่เป็นตามรูปแบบหรือ
มาตรฐานท่ีวางไว้ 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม
หลักมาตรฐาน W3C และ
เครื่องมือเว็บไซต์สําเร็จรูปท่ี
ได้มาตรฐาน W3C ของสํานัก
ดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอ่ืน 

 
 
 

2. สร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป
ท่ีได้ตามมาตรฐาน W3C 
ให้บริการแก่หน่วยงานท่ี
ขาดบุคลากรที่มีความ 

√ √ - 

ความเสี่ยงลําดับ 2 CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

CR2.1 ผู้มาใช้บริการไม่
ทราบกฎระเบียบด้าน
บริการดิจิทัลของสํานัก 

1. สํานักฯ ออกระเบียบ
การใช้ห้องบริการ ของ
สํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

√ ? 1. บุคลากรสํานักฯ ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เน้นยํ้าเร่ืองระเบียบ และ
ดําเนินการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของห้องบริการทุก
ครั้งด้วยแบบ ฟอร์ม
ตรวจสอบการใช้งาน 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจัดทํา 
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบัน 

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน

ปัจจุบัน 
(4) 

การควบคุมท่ีควรทําเพ่ิมเติม 
(5) 

CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

1. จัดทําแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบการใช้งานห้อง
ท่ีให้บริการก่อนและหลัง 

X X 1. บุคลากรสํานักฯ ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เน้นยํ้าเร่ืองระเบียบ และ
ดําเนินการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของห้องบริการทุก
ครั้งด้วยแบบฟอร์มตรวจสอบ
การใช้งาน 

ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถ
ให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR2.1 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
ถูกโจมตี 

1. ให้ความรู้และวิธี
ป้องกันการถูกโจมตีทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อัน
เกิดจากช่องโหว่ของการ
พัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน แก่บุคลากร
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
พัฒนาระบบสารสนเทศ
และเว็บไซต์ 

X X 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ
เว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน 
W3C ให้กับบุคลากร
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีในการ
พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพ่ือ
ป้องกันการถูกโจมตีทาง
เว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บท่ี
ไม่เป็นตามรูปแบบหรือ
มาตรฐานท่ีวางไว้ 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม
หลักมาตรฐาน W3C และ
พัฒนาเคร่ืองมือเว็บไซต์
สําเร็จรูปท่ีได้มาตรฐาน W3C 
ของสํานักดิจิทัลฯ แก่
หน่วยงานอ่ืน 

ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 

OR3.1 ขาดท่ีเก็บ
คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ใช้บริการ
ซ่อมบํารุงนํามาเข้ารับ
บริการ 

1. จัดหาท่ีเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีความ
ปลอดภัย 

X X จัดหาท่ีเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีความ
ปลอดภัยเพ่ือป้องกันการสูญ
หาย 

หมายเหตุ ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4) 
ช่อง (3) √ : มี  X : ไม่มี      ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ 
ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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5. จัดการความเสี่ยง 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือก

การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T’s Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/
ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  
 
ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุปทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ความเสี่ยงลําดับ 1 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ท่ีสํานักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถ
ให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ 
OR1.1 ผู้พัฒนา
เว็บไซต์แต่ละ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขาด
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาเว็บไซต์
ตามหลักมาตรฐาน
การออกแบบ 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
บริการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ท่ี สํ า นั ก ฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ลด 1. อบรมให้ความรู้
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
เว็บไซต์ ตามหลัก
มาตรฐาน W3C 
2. สร้างเว็บไซต์
สําเร็จรูปท่ีได้ตาม
มาตรฐ าน  W3C 
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
หน่วยงาน ท่ีขาด
บุคลากรท่ีมีความ 

ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม 

ผู้ดูแลระบบ
ประจํา
หน่วยงานมี
ความรู้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์
มาตรฐาน 
W3C 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ 
ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับ
บุคลากรหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 
เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทาง
เว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บท่ีไม่
เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐาน
ท่ีวางไว้ 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม
หลั ก ม า ต ร ฐ าน  W3C แล ะ
เครื่องมือเว็บไซต์สําเร็จรูปท่ีได้
ม าตรฐาน  W3C ของ สํ านั ก
ดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอ่ืน 

เลี่ยง ไ ม่สามารถเ ล่ียง 
หรือยุติการบริการ
ได้ เนื่ องจากเป็น
พันธกิจหลักของ
สํานักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ความเสี่ ยง ไปยัง
หน่วยงานอ่ืนได้ 

- - - 

ความเสี่ยงลําดับ 2 CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
CR2.1 ผู้รับบริการ
ไม่ทราบ

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุปทางเลือกท่ีเหมาะสม 

กฎระเบียบด้าน
บริการดิจิทัลของ
สํานัก 

กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

ลด 1. สํานักฯ ออก
ระเบียบการใช้ห้อง
บริการ ของสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

- สํานักฯ มี
ระเบียบการใช้
ห้องเพื่อใช้ใน
การควบคุม
บริหารจัดการ
การให้บริการ
ห้องในสํานักฯ 

1. บุคลากรสํานักฯ ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้น
ยํ้าเร่ืองระเบียบ และดําเนินการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ห้องบริการทุกคร้ังด้วยแบบ 
ฟอร์มตรวจสอบการใช้งาน 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

CR2.2 ผู้มาใช้
บริการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ลด 1. จัดทํา
แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบการใช้
งานห้องท่ี
ให้บริการก่อนและ
หลัง 

- มีแบบฟอร์ม
สําหรับ
ตรวจสอบการ
ใช้งานห้องท่ี
ให้บริการ 

1. บุคลากรสํานักฯ ผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้น
ยํ้าเร่ืองระเบียบ และดําเนินการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ห้องบริการทุกคร้ังด้วยแบบ 
ฟอร์มตรวจสอบการใช้งาน 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุปทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ 
(ปัจจัยภายนอก) 
OR2.1 ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยถูก
โจมตี 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ลด 1. ให้ความรู้และ
วิธีป้องกันการถูก
โจมตีทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อัน
เกิดจากช่องโหว่
ของการพัฒนา
เว็บไซต์ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน แก่
บุคลากรหน่วยงาน
อื่นท่ีมีหน้าท่ี
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เว็บไซต์ 

ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม 

ผู้ดูแลระบบ
ประจํา
หน่วยงานเกิด
ความตระหนัก
ในการถูกโจมตี
ทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
จากช่องโหว่
ของการพัฒนา
เว็บไซต์ไม่ตรง
ตามมาตรฐาน 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ 
ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับ
บุคลากรหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 
เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีทาง
เว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บท่ีไม่
เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐาน
ท่ีวางไว้ 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม
หลั ก ม า ต ร ฐ าน  W3C แล ะ
เครื่องมือเว็บไซต์สําเร็จรูปท่ีได้
ม าตรฐาน  W3C ของ สํ านั ก
ดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอ่ืน 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน์ สรุปทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์สูญหาย 
OR3.1 ขาดท่ีเก็บ
คอมพิวเตอร์ท่ี
ผู้ใช้บริการซ่อม
บํารุงนํามาเข้ารับ
บริการ 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
บริการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ท่ี สํ า นั ก ฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ลด 1. จัดหาท่ีเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีความปลอดภัย 

ขออนุมัติ
งบประมาณ
ในการ
จัดซ้ือตู้เก็บ 

สํานักฯ มีตู้
เก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ของผู้มารับ
บริการมิดชิด 
ปลอดภัย 

จัดหาท่ีเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีมีความปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
การสูญหาย 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสํานักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 
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ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทําให้สํานักเห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T’s Strategies            
ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 
ลําดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์

จัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเสี่ยงลําดับ 1 OR1 
งานบริการด้านเครือข่าย
และเว็บไซต์ที่สํานัก
ให้บริการกับหน่วยงาน
ภายในเกิดการติดขัด ไม่
สามารถให้บริการได้ เกิด
จากช่องโหว่ของผู้พัฒนา
เว็บไซต์ออกแบบไม่ตรงกับ
มาตรฐาน W3C 
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การดําเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน : 
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์แต่
ล ะ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยขาดความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จกา ร พัฒนา
เว็บไซต์ตามหลักมาตรฐาน
การออกแบบ 

ลด กิจกรรม 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหรือ
ดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ 
จากการพัฒนาเว็บที่ไม่ เป็นตามรูปแบบหรือ
มาตรฐานที่วางไว้ 
2 .  ประชาสัมพันธ์ ความ รู้การ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ตามหลักมาตรฐาน  W3C และ
เครื่องมือเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 
ของสํานักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น 
ตัวชี้วัด 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C 
ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
หรือดูแลเว็บไซต์ 1 กิจกรรม 
2 .  มี ก า ร เ ผยแพ ร่ความ รู้ ก า ร พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ตามหลักมาตรฐาน  W3C และ
เครื่องมือเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C 

 
เมษายน 2563 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 

หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (กิจกรรม KM) 
 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
1,800 บาท (ค่าเอกสาร 
และอาหารว่างในการจัด
อบรมให้ความรู้) 
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ลําดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ของสํานักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

2 ความเสี่ยงลําดับ 2 CR2 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
จากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ 
COSO : ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
ประกันคุณภาพภายใน : 
ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

CR2.1 ผู้มาใช้บ ริการไม่
ท ร า บ กฎ ร ะ เ บี ย บ ด้ า น
บริการดิจิทัลของสํานัก 

ลด 
 
 

กิจกรรม 
1. จัดทําแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้อง
ให้บริการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2. บุคลากรสํานักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเน้นย้ําเรื่องระเบียบ และดําเนินการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้ง
ด้วยแบบฟอร์ม 
ตัวชี้วัด 
1. แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
มกราคม 2563 

 
มกราคม-กันยายน 

2563 

หน่วยงานบริการ 
 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 

CR2. 2 ผู้ ม า ใช้ บ ริ การ ไ ม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 
 

ลด ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง CR2.1 มกราคม-กันยายน 
2563 

หน่วยงานบริการ 
 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 

3 ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 
งานบริการด้านเครือข่าย
และเว็บไซต์ถูกโจมตีจาก
ภายนอก เกิดความเสียหาย
และไม่สามารถให้บริการได้ 
(ปัจจัยภายนอก) 
COSO : ความเสี่ยงด้านการ
ดําเนินการ 

OR2.1 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยถูกโจมตี 

ลด ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง OR1.1  เมษายน-
พฤษภาคม 2563 

หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (กิจกรรม KM) 
 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
ใช้กกิจกรรมเดียวกันกับ
ปัจจัยเสี่ยง OR1.1 
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ลําดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกันคุณภาพภายใน : 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

4 ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 
เค รื่องคอมพิว เตอร์ของ
ผู้ รับบริการงานซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์สูญหาย 
COSO : ความเสี่ยงด้านการ
ดําเนินการ 
ประกันคุณภาพภายใน : 
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

OR3.1 ขาดที่เก็บ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการ
ซ่อมบํารุงนํามาเข้ารับ
บริการ 

ลด กิจกรรม 
จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการสูญหาย 
ตัวชี้วัด 
ตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มาใช้บริการซ่อม
บํารุง 2 วิทยาเขต ได้แก่ เวียงบัว และศูนย์แม่ริม 

 
ธ.ค. 2562 

หน่วยซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์ และหัวหน้า
งานบริหารงานทั่วไป 
 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
5,000 บาท  

  
หมายเหตุ ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์จาก COSO ERM Model และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 
3. ความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงาน (Operation Risk : OR) 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2563 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบการประกันสุขภาพ 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
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7. รายงาน/ติดตาม 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดําเนินการเรื่องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk 

Reporting & Monitoring) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังน้ี 

1) จัดประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ตลอด
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2) จัดประชุมทบทวนและจัดทํา (ร่าง) แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ สํานักดิจิทัล     
เพ่ือการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 และจัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2564 

3) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ            
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมตราฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ.2561 ข้อ 9 
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คําสั่งสํานักดิจทิัลเพือ่การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่    ๑๖/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  
 
 เพื่อให้การดําเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จตามวัตถุประสงค์ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา” ดังนี้  
 

๑. ผู้อํานวยการสํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษา (อาจารย์อํานาจ  โกวรรณ) ประธานกรรมการ  
๒. รองผู้อํานวยการ (อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ)   รองประธานกรรมการ 
๓. รองผู้อํานวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรกัษ)์  รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหน้างานบรหิารงานทั่วไป (นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์)  กรรมการ 
๕. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายธรีะพงษ์ ใจคํามา)  กรรมการ 
๖. นายวิวัฒน์ชัย ขําประไพ    กรรมการ 
๗. นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ     กรรมการ 
๘. ว่าที่รอ้ยตรี อานนท ์มะโนเมือง    กรรมการ 
๙. นายชลิต  โปธา     กรรมการ 
๑๐. นายบัณฑิต  นันทะเทศ    กรรมการ 
๑๑. นายกฤษณ์  ขาวศร ี     กรรมการ 
๑๒. นายณัฐพงษ ์ วงค์จันทร์ตา    กรรมการ 
๑๓. นายจรูญ  บุตรแก้ว     กรรมการ 
๑๔. นายวิทรู  อุ่นแสน     กรรมการ 
๑๕. นายปิยะพงษ ์ หินเกย     กรรมการ 
๑๖. นายกุลชาต ิ ปัญญาด ี    กรรมการ 
๑๗. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์     กรรมการ 
๑๘. นางสาวจรยิา หม่ืนแก้ว     กรรมการ 
๑๙. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี     กรรมการ 
๒๐. นางสาวเสฏฐพร เสธทะยะ    กรรมการ 
๒๑. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  (นายมารตุ เป่ียมเกต)ุ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวรุง่ทิวา กิตติยงักุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
๑. กําหนดแนวปฏิบัติและประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๒. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงในการบริหารงาน

ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
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๒ 
 

 
๓. ร่วมประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง พร้อมทั้งจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จาการวิเคราะห์ 
๔. จัดทําแผนบริหารความเส่ียง ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร โดยแผน

ดังกล่าวได้กําหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทั้งหน่วยงาน 
การดําเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๕. ติดตาม ประเมินผล นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถัดไป  

  

ส่ัง ณ วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
              (อาจารย์อํานาจ  โกวรรณ) 
           ผู้อํานวยการสํานักดิจทิัลเพือ่การศึกษา 
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