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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 

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
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 

แผน 
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จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 21 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 21 

พนักงำนรำชกำร - 

รวม 21 

 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2564 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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แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการประกัน

คุณภาพของส านักฯ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
2) คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 

ชุด 3 ได้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของส านักฯ ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพ 
2) การจัดการความรู้ 
3) ความเสี่ยง 

พฤศจิกายน 2563 

2 จัดประชุมน าผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย์ ส านัก 
(ปีงบประมาณ 2563) และผลตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ 
2563) เพ่ือจัดท า Improvement Plan ประจ าปี 2564 

แผน 1 ได้ Improvement Plan ส าหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

พฤศจิกายน 2563 

3 เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของส านักฯ 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของส านักฯ เพ่ือปรับแก้ 
Improvement Plan 

ธันวาคม 2563 

4 จัดประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนงานต่างๆ โดยน า 
Improvement Plan มาใช้ (ปีงบประมาณ 2564)  

1) แผนการจัดการความรู้  
2) แผนความเสี่ยง 
3) แผนบุคลากร 

แผน 3 มีแผนงานในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร และบุคลากรในส านักฯ 

ธันวาคม 2563 

5 เผยแพร่แผนงานบนเว็บไซต์ของส านักฯ เว็บไซต์ 1 ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก ทราบแผนการท างาน 

ธันวาคม 2563 

6 ด าเนินงานตามแผนงานในข้อ 4 รายงาน 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน มกราคม-กันยายน 2564 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
7 จัดประชุมเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน (ราย

ไตรมาส) 
ครั้ง 4 ผู้บริหารและบุคลากร ได้ทราบและท าการ

ทบทวนเพื่อปรับแก้ 
ตุลาคม 2563 –กันยายน 

2564 
8 ด าเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช้ และเก็บข้อมูล ระบบ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ 
(Monitoring and Evaluation System : MES) และระบบ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน (e-SAR) 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปี 2564 

ระบบ 2 ได้ระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ (Monitoring and 
Evaluation System : MES) และระบบ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ปี 2564 

กุมภาพันธ์-กันยายน 2564 

9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และ
ด าเนินปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 

ระบบ 1 ได้สารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เมษายน-กันยายน 2564 

10 จัดประชุมเพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2564 
มาวิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนต่างๆ ปี 2565 

แผน 3 ได้ (ร่าง) แผนงานประกัน ปี 2565 ทั้ง 3 ด้าน 
ผ่านการระดมความคิดจากผู้บริหารและ
บุคลากร  

กันยายน 2564 

11 จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ครั้ง 1 1)  ได้ระบบ e-SAR ใช้ในการตรวจประเมิน 
2) ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีความ
เข้าใจในการเขียน รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

กันยายน 2564 

12 จัดประชุมก ากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทุกตัวบ่งชี้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

กันยายน 2564 

13 จัดอบรมการใช้งาน e-SAR ให้หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 
5 หน่วยงาน 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะการใช้งานจากหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน และส านัก
มาตรฐานการศึกษา 

ตุลาคม 2564 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
14 ด าเนินการปรับแก้ e-SAR ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงานและส านัก
มาตรฐานการศึกษา 

ครั้ง 1 ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งานได้จริง ส าหรับ
หน่วยงานระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงาน
และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

ตุลาคม 2564 

15 น ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐาน เข้าสู่
ระบบ e-SAR 

ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)  พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่าน 

ตุลาคม 2564 

16 ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังส านัก
มาตรฐานการศึกษา 

เล่ม 
ระบบ  

1 
1 

1) ได้รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
2) ส่ง e-SAR ทันเวลาที่ก าหนด 

ตุลาคม 2564 

17 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จาก
หน่วยงานภายนอก 

ครั้ง 1  ผลการประกันคุณภาพของส านัก ควรมีผล
การด าเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 

พฤศจิกายน 2564 
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลส าเร็จ การด าเนินงานของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ควรด าเนินการ ทั้งนี้อาศัยข้อมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมิน

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องที่ท าให้บรรลุผลตามที่หน่วยงานต้องการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท าการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร รวมทั้งน าเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2563 

มาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.1. การจัดการความรู้ (KM) 

1.2. การประชุมภายในหน่วยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1.3. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. การสร้างมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ต้อง

รับผิดชอบ 

3.2.  การจัดท าวิจัยของหน่วยงาน 

3.3.  การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 
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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. เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการส านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑ์ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

2 การประชุมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จ านวนครั้งในการประชุม ครั้ง 4 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

3 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงาน เล่ม 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเด่น เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

5 
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

จ านวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ 

ครั้ง 2 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  

6 
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน 

คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

7 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านการภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

8 
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

ประเทศ  

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

9 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.63-  ก.ย 64 

 

หลังจากนั้นส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ท าการส ารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยผ่านการตรวจสอบจาก   

คณะผู้บริหารส านักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว  แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
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แบบส ารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
1 ผู้บริหาร นายมารุต   

เปี่ยมเกตุ 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1.หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
สายสนับสนุนระดับสูง (นบสส) 
2. พัฒนาความเป็นผู้น าพลังเชิงบวก 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสาย
สนับสนุน ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่
ก าหนดให้ผู้เข้าสูุุต าแหน่ง
ประเภทบริหารต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. 
รับรอง 
 
 
 
 
 
 

อบรม/ 
สัมมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

/ /   
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
2 บริหารงาน

ทั่วไป 
นางสาวนันทาวดี  
คุณศิลป์ 

หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 

1.การบริหารและการจัดการงาน 
ส านักงาน เช่น ด้านสารบรรณพัสดุ 
การเงิน แผน งบประมาณ การ
ประกัน คุณภาพการศึกษา การ
จัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุม ภายใน  
2.ด้านการขึ้นสูระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3.หัวข้อการปฏิบัติงานเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพของส านัก 

1. การบริหารจัดการงาน ด้าน
สารบรรณ พัสดุ  การเงิน แผน 
งบประมาณ และการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพ่ือการประกัน คุณภาพในงาน
ของตนที่ รับผิดชอบ 
 
 
 

อบรม/ 
สัมมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/  
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
3 เทคโน

สารสนเทศ 
นายธีระพงษ์  
 ใจค ามา 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1.การบริหารจัดการด้านดิจิทัล 
2. การข้ึนสูระดับต าแหนงที่สูงขึ้น  
3.การท าวิจัยแบบ R2R 
 

1.ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัลมาพัฒนากับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
3.ได้รับความรู้ด้านการวิจัยแบบ 
R2R 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

   / 
/ 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

นางสาวจริยา   
หมื่นแก้ว 

นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

1. วินัยทางการเงิน การคลัง 
กับการบริหารงานการเงิน
ในส่วนราชการ 

2. การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ หลักฐานการ
จ่ายเงินของส่วนราชการ 

3. การข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4. การปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพ 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสาร
การเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
2. เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะประสบการณ์และเน้นการ
เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การ
คลัง 
3. ท าผลงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการได้ 
4.ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพในงาน
ของตนที่รับผิดชอบ 
 
 
 

อบรม/
สัมมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

 / 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
5 บริหารงาน

ทั่วไป 
นางสาวเสฎฐพร   
เสทธะยะ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1. การท าแผนและงบประมาณ เช่น
การก าหนดตัวชี้วัด การท าเล่ม
งบประมาณรายจ่าย เป็นต้น 

2. การข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
3. การปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพ 

1. การท างานในแผนและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. ได้รับความรู้และแนวทางใน
การจัดท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพใน
ส่วนที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

อบรม/
สัมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 /  
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

27 



ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
6 เทคโน

สารสนเทศ 
นางสาวรุ่งทิวา   
กิตติยังกุล 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
eLearning 
2. การข้ึนสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3.การปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของส านัก 

1.เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือใช้ในงานe-
Learning และการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา 
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพ่ือการประกัน คุณภาพในงานที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

อบรม/ 
สัมมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

   / 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
7 เทคโน

สารสนเทศ 
นางพรพิมล   
แก้วฟุ้งรังษี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.การเรียนการสอนออนไลน์ (e-
Learning) 
2.การข้ึนสูระดับต าแหนงที่สูงขึ้น  
3.การปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของส านัก 

1.แนวทางและเครื่องมือในการ
พัฒนางานด้านการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning) 
2.ได้รับความรู้ด้านการจัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพ่ือการประกัน คุณภาพในงานที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม/ 
สัมมนา 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

   / 
 
/ 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
8 เทคโน

สารสนเทศ 
นายวิวัฒน์ชัย   
ข าประไพ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.การศึกษาพัฒนาระบบ Cloud 
Computing ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ 
Internet of Thing 
3.การข้ึนสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1.แนวทางในการพัฒนาระบบ 
Cloud Computing ส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2.แนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ 
Internet of Thing  
3.ได้รับความรู้ด้านการจัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

   / 
 
 
/ 
 
/ 

30 



ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
9 เทคโน

สารสนเทศ 
นายเจษฎา   
ยาวุฑฒิ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. การศึกษาพัฒนาระบบ 
Streaming Server (open source) 
2.การข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

1.ได้ระบบ Streaming Server 
(open source) 
 ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
2.ได้รับความรู้และแนวทางใน
การจัดท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

   / 
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
10 เทคโน

สารสนเทศ 
ว่าที่ร้อยตรี
อานนท์   
มะโนเมือง 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. การบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
2. การข้ึนสูระดับต าแหนงที่สูงขึ้น  
 

1. ได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย 
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

 /   
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
11 เทคโน

สารสนเทศ 
นายชลิต  โปธา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
1. การข้ึนสูระดับต าแหนงที่สูงขึ้น  
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ 
Internet of Thing 
3.การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

1.ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
แนวทางในการพัฒนา 
2.อุปกรณ์ Internet of Thing 
3.เพ่ือน าสารสนเทศไปสนับสนุน
การบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง สะดวก 
ง่าย ประหยัดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

   / 
/ 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
12 เทคโน

สารสนเทศ 
นายบัณฑิต   
นันทะเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.การเขียนวิจัยแบบ R2R  
2.การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย 
Flutter และ Firebase  
4. การพัฒนาระบบด้วยภาษา Go 

1.ได้รับแนวทางการเขียนงานวิจัย
ในรูปแบบ R2R 
2.น าไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือ
ถือส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
3.น ามาใช้พัฒนาเว็บไซต์ใน
รูปแบบใหม่ ที่รวดเร็วและ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

 /   
/ 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
13 เทคโน

สารสนเทศ 
นายกฤษณ์   
ขาวศรี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
2.เทคโนโลยีด้านการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 

1.เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมัยใหม่ 
2. เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ 
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ
ตัดต่อภาพ 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   / 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
14 เทคโน

สารสนเทศ 
นายกุลชาติ  
ปัญญาดี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. การข้ึนสูระดับต าแหนงที่สูงขึ้น  
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ 
Internet of Thing 
3.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

1.ได้รับความรู้ด้านการ จัดท า
ผลงานในการขึ้นสู่ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น  
แนวทางในการพัฒนา 
2.อุปกรณ์ Internet of Thing 
3.เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา 
 
 
 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

   / 
/ 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
15 เทคโน

สารสนเทศ 
นายวิทูร  อุ่นแสน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
1.การอบรมทางด้านการพัฒนา
ตนเองเพ่ือจัดท าผลงานในการขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2. การอบรม สัมนา เกี่ยวกับความรู้
ทางด้านไอที หรือที่เกี่ยวกับทางด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ 

1.ได้มีการพัฒนาตนเอง เพ่ือการ
พัฒนาองค์กร 
2.สามารถน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาในหน่วยงาน 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /  
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
16 เทคโน

สารสนเทศ 
นายจรูญ   
บุตรแก้ว 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ให้บริการทางด้าน ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 

1.เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน า
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /   
 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
17 เทคโน

สารสนเทศ 
นายณัฐพงษ์   
วงค์จันตา 

นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
2.เทคโนโลยีด้านการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว 
3.การสร้าง InfoGraphic Media & 
Presentation 

1.เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมัยใหม่ 
2. เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ 
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ
ตัดต่อภาพ 
3.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน า
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   / 
/ 
 
/ 
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ล า
ดับ 

งาน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
วิธีการ
พัฒนา 

ปีงบประมาณ 2564 
ต.ค.63

-
ธ.ค.63 

ม.ค.64
-

มี.ค.64 

เม.ย.6
4-

มิ.ย.64 

ก.ค.64
-

ก.ย.64 
18 เทคโน

สารสนเทศ 
นายปิยะพงษ์  
หินเกย 

นักวิชาการศึกษา 1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ให้บริการทางด้าน ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 

1.เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา 
2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน า
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ 
 
 
 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

 

 /   
 
 
/ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2564 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

      

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และ 
                             ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
                             (Sustainable MIS) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : “การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์” 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :   1. ข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบเครือข่าย อาจมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ 
                                     2. การเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในระดับสูง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง  :  เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 0                              

เป้าหมายตามค ารับรอง : 1. ข้อมูลที่อยู่บนระบบเครือข่ายขององค์กรมีความปลอดภัยในระดับสูง 
                                2. ไม่มีเหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกิดข้ึน 
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กระบวนการสกัดความรู้จากการท ากิจกรรม 

 
กระบวนการจัดการความรู้ 

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู้ ประเด็น/วิธีการ 

1.การก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 
 
 

ศึกษาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการ
เรียกค่าไถ่ข้อมูล  และก าหนด
ขอบเขตงาน 

ศึกษาเหตุการณ์ที่ เคยเกิดขึ้นของการ
เรียกค่าไถ่ข้อมูล 
- ปัจจุบันอินเตอร์เนตเป็นสิ่งจ าเป็นใน

การด าเนินงานไม่ว่าจะเป็น การค้นหา
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เนต การดาวน์โหลด
ไฟล์ต่างๆ แม้กระทั่งการใช้อีเมลในการ
รับข้อมูล และอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันเหตุการณ์
ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
หลอกเอาข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล หรือ
การเรียกค่าไถ่ข้อมูล จึงควรมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัย
คุกคามออนไลน์  
  

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดกิจกรรม การป้องกันการเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากร    
ไซเบอร์ 
 

- ประชุมวางแผนทบทวนกระบวนการ
ท างาน 
- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- สรุปแนวทางปฏิบัติ ลงสู่การปฏิบัติ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากแนวทาง

ใหม ่
- ระบุปัญหาที่พบ 

3 .การสร้ า งความรู้  หรื อแนว
ปฏิบัติ 

การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด
กิจกรรม การป้องกันการเรียกค่า
ไถ่ ฐ านข้ อมู ล จ ากอาชญ ากร        
ไซเบอร์ 

- ออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ปลอดภัย 

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ จัดประชุมเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ
ภายในองค์กร 

- ประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ทดลอง
ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย 
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กระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process) 

กระบวนการสกัดความรู้ ประเด็น/วิธีการ 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานถึง
วิธีการและการป้องกันฐานข้อมูลให้
ปลอดภัยจากการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล
จากอาชญากรไซเบอร์ 
 

6.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด
กิจกรรม การป้องกันการเรียกค่า
ไถ่ ฐ านข้ อมู ล จ ากอาชญ ากร       
ไซเบอร์ 

- น าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการ
จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

7.การประเมินผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
 
 
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 

- เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ ศูนย์ 

 
1. ผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่
ปลอดภัย 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหาร (ESS) เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : “การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์” 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง :   เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเท่ากับ ศูนย์                            

กลุ่มเป้าหมายตามค ารับรอง : ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้งาน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“การป้องกันการเรียกค่าไถ่
ฐ านข้ อมู ลจากอาชญากร      
ไซเบอร์” 

กุมภาพันธ์ 
2564 

บันทึกการเล่าเรื่อง  
เรื่อง การป้องกันการเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูลจาก
อาชญากรไซเบอร์ จ านวน 
1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

ผศ. ดร.กัลยา 
ใจรักษ์ 

2 ออกแบบและพัฒนาแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย 

มีนาคม 
2564 

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ที่ปลอดภัย  
จ านวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

1. นายธีระพงษ์  
ใจค ามา 

2. นายวิวัฒน์ชัย  
ข าประไพ 

3 จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือแจ้งให้ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องทดลองแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย 

มีนาคม 
2564 

รายการประชุม เรื่อง การ
ป้องกันการเรียกค่าไถ่
ฐานข้อมูลจากอาชญากร
ไซเบอร์ จ านวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

นางสาวจริยา  
หมื่นแก้ว 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง 

เมษายน 
2564 

บันทึกการเล่าเรื่อง  
เรื่อง การป้องกันการเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูลจาก
อาชญากรไซเบอร์  
จ านวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
และบุคลากรที่
ดูแลเว็บไซต์

ของหน่วยงาน
ภายนอก 

 

นางสาวจริยา  
หมื่นแก้ว 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 
5 ปรับปรุงแนวทาง และ

ประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน 

พฤษภาคม 
2564 

ผลการประเมินเหตุการณ์
เรียกค่าไถ่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย เท่ากับ ศูนย์ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

1. นายธีระพงษ์  
ใจค ามา 

2. นายวิวัฒน์ชัย  
ข าประไพ 

 

วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 

วงจรการเรียนรู้ การประยุกใช้ 

1. การมีคลังความรู้ 1. ศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมา 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
3. ก าหนดขอบเขตแนวทางการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย 

2. การผลักดันให้น าความรู้ไปใช้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3. การน าความรู้ไปใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้องน าแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

4. การสรุปความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้
งานระบบ เก็บเข้าคลังความรู้ 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ถึงประสิทธิภาพของการ
ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม 

5. การน าความรู้มาปรับเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงาน 

น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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ทีมงานการจัดการองคค์วามรู้ (KM : Knowledge Management)  

คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน บริหารจัดการความรู้ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดยก าหนดตัว
บุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM 

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer , CKO) 

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ 
ผศ. ดร.กัลยา  ใจรักษ์ 

จัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร มีบทบาท คือ 
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเชื่อมโยง
เป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเข้ากับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) 

นายมารุต  เปี่ยมเกตุ ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่
หลัก คือ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ และอ านวยความ
สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คุณกิจ (Knowledge Practitioner ,KP) 

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ 
นายธีระพงษ์  ใจค า 
นายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ 
นายกุลชาติ  ปัญญาดี 
นายบัณฑิต  นันทะเทศ 

ผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่หลัก คือ 
ผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge) 
และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุถึง 
“เป้าหมาย” ที่ตั้งไว้ 

คุณลิขิต (Note Taker) 

นางสาวจริยา  หมื่นแก้ว ผู้ท าหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้จากกิจกรรม 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของงานแต่ละกิจกรรม บันทึกการประชุม 
หรือบันทึกอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้มีความ
ต่อเนื่อง การจดบันทึกอาจเป็นการจดในกระดาษ บันทึกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 

คุณประสาน (Network Manager) 
นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างข้ึนเกิดพลังร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้ 
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คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
นายธีระพงษ์  ใจค า 
นายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ 

พัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยตามขอบเขตงานที่
ก าหนด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

นายมารุต  เปี่ยมเกตุ  

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์    
นายธีระพงษ์  ใจค ามา    
นายชลิต  โปธา    
นายวิวัฒน์ชัย           ข าประไพ  

นายอานนท์  มะโนเมือง  

นายกฤษณ์  ขาวศรี   

นายจรูญ  บุตรแก้ว   

นายวิทูร             อุ่นแสน   

นายบัณฑิต  นันทะเทศ  

นายกุลชาติ  ปัญญาดี  
นายเจษฎา  ยาวุฑฒ ิ  

นางสาวรุ่งทิวา            กิตติยังกุล  

นางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังสี 
นายณัฐพงษ์  วงศ์จันทร์ตา  

นายปิยะพงษ์            หินเกย    
นางสาวจริยา            หมื่นแก้ว  
นางสาวเสฎฐพร   เสทธะยะ 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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แผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดท าตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ ส านักดิจิทัล

เพื่อการศึกษาด าเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็นความเสี่ยงจาก 

ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2563 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  

- เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 1 ครั้ง/ปี 

2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)  

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- เพ่ือให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักฯ เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 

3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  

- เพ่ือออกรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 96 

- เพ่ือออกรายงานประจ าปีของส านักฯ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อเวลา และ

สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใน 60 วัน หลังจากวันปิด

งบประมาณ  

4) วัตุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักฯ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนด เป้าหมาย

ร้อยละ 100  
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2. ระบุความเสี่ยง 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามค านิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  “ความเสี่ยง” หมายความว่า  

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ตาม

ประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 

4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แผน

บริหารความเสี่ยง ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 มุ่งประเด็นไปด้านความ

ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่ก าลังเป็นประเด็นตื่นตัวในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และมุ่งเน้นการ

บริการซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหลักของส านัก ดังนี้ 

 

ตารางระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคณุภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
ของส านักฯ ไมส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
ส านักฯ 

SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจ าปี 
 
SR2.1 การด าเนินโครงการ กิจกรรม
ขาดการเช่ือมโยง กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส านักฯ 
  

การด าเนินงานของส านักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การด าเนินงานของส านักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการของส านัก 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคณุภาพ ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถด าเนนิการ
ได้ทันตามระเบียบ 

FR1.1 ขาดดการติดตามการเบิกจา่ย 
 
FR2.1 การค านวณงบประมาณใช้จ่าย
ในโครงการไม่ครอบคลุม 
FR3.1 ขาดการติดตามหลักฐานการ
เบิกจ่ายตามประเภทต่าง ๆ ที่มีระเวลา
ระบุไว้ในระเบียบท่ีต่างกัน 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 
ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้ามที่ขอ
อนุมัต ิ
การเบิกจ่ายผิดระเบียบ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและ
เว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสยีหายและ
ไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจยั
ภายนอก) 
OR2 เอกสารราชการที่ไมไ่ดร้ับผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย 

OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาดการเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามจากภายนอกทางด้านระบบ
เครือข่าย 
 
 

เว็บไซต/์ฐานข้อมลู/ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือทั้งหมด
ไม่สามารถใช้งานได ้
 
 

50 



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 
 OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการรับเอกสาร

ราชการที่ไมไ่ดผ้่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารส านักฯ ไมไ่ดร้ับข้อมลูและไม่
สามารถมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานได้ทันต่อเวลา 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคณุภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
CR1 การจัดซื้อจดัจ้างผดิระเบียบ 
 
CR2 การทุจริต (ความเสีย่งด้าน
บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล) 

CR1.1 ระเบียบที่เกีย่วข้องมีการ
เปลี่ยนแปลง 
CR2.1 แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง 
(สามเหลี่ยมการทุจรติ, ป.ป.ช) 

ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
เกิดความเสียหายต่อทรัพยส์ินจากการ
ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ส านักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย 

 

 ประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการ

ประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ ์

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกดิหากสภาพแวดล้อมเอือ้อ านวย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิในกรณีที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 

ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ผลกระทบความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด ไม่สามารถแก้ไขได ้
4 ค่อนข้างรุนแรง แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก 
3 ปานกลาง แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง 
2 น้อย แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แก้ไขได้ ไม่มผีลผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน การยอมรับ ค าอธิบาย 

สูงมาก 20-25 ยอมรับไม่ได ้ ความเสี่ยงท่ีต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที 
สูง 9-19 ยอมรับไม่ได ้ ความเสี่ยงท่ีต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที 

ปานกลาง 
 

4-8 
 

ยอมรับได ้
 

ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจ
เฝ้าระวัง 

ต่ า 1-3 ยอมรับได ้ ความเสี่ยงท่ีใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา        

ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับ

คะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks) 

 

ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคณุภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 

1 
5 

4 
4 

4 
20 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคณุภาพ ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามระเบียบ 

2 
1 
2 

3 
4 
2 

6 
4 
4 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสยีหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจยั
ภายนอก) 
OR2 เอกสารราชการที่ไมไ่ดร้ับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย 

4 
 
 
4 

5 
 
 
4 

20 
 
 

16 
4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
CR1 การจัดซื้อจดัจ้างผดิระเบียบ 
CR2 การทุจริต (ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล) 

3 
1 

4 
5 

12 
5 
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3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว 

จึงน ามาเทียบตามค าอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อน าเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก       

ไปจัดล าดับความเสี่ยงต่อไป 

 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน ระดับ 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคณุภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR1 ยุทธศาสตร์ /แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ ไมส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 

1 
 
5 

4 
 
4 

4 
 

20 

ปานกลาง 
 

สูงมาก 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคณุภาพ ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามระเบียบ 

2 
1 
2 

3 
4 
2 

6 
4 
4 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน 
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก 
ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกดิความเสียหายและไมส่ามารถ
ให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR2 เอกสารราชการที่ไมไ่ดร้ับผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสส์ูญหาย 

4 
 
 
4 

5 
 
 
4 

20 
 
 

16 

สูงมาก 
 
 

สูง 
 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคณุภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
CR1 การจัดซื้อจดัจ้างผดิระเบียบ 
CR2 การทุจริต (ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน  
ธรรมาภิบาล) 

3 
1 

4 
5 

12 
5 

สูง 
ปานกลาง 

 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง    

ซึ่งส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดล าดับความเสี่ยง   

เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางจัดล าดับความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน ระดับ ล าดับ 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคณุภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ 
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของส านักฯ 

5 4 20 สูงมาก 1 
 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน  
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตี
จากภายนอก ถูกเรยีกค่าไถ่ฐานขอ้มูล เกิดความ
เสียหายและไมส่ามารถให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก) 
OR2 เอกสารราชการที่ไมไ่ดร้ับผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย 

4 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
4 

20 
 
 
 

16 

สูงมาก 
 
 
 

สูง 
 

2 
 
 
 
3 
 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

CR1 การจัดซื้อจดัจ้างผดิระเบียบ 3 4 12 สูง 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
CR2   OR1     

4 
SR1 
FR2 

 CR1 OR2 SR2    

3  FR1      สูงมาก 

2 
 FR3      สูง 

1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ต่ า 

 

ผล
กร

ะท
บก

ระ
ทบ

ขอ
งค

วา
มเ

สี่ย
ง (

I) 
 

ยอมรับไม่ได้ 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
 

ยอมรับไม่ได้ 
 

ยอมรับได้ 
 

ยอมรับได้ 
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3. ประเมินการควบคุมภายใน 

การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท าการ

ประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความ

เสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

 

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน 
ปัจจัยเสี่ยง 

(1) 
การควบคุมที่ควรจัดท า 

(2) 
การควบคุม
ในปัจจุบนั 

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน

ปัจจุบนั 
(4) 

การควบคุมที่ควรท าเพ่ิมเติม 
(5) 

ความเสี่ยงล าดับ 1 SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
ส านักฯ 
SR2.1 การด าเนินโครงการ 
กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส านักฯ 

1. ตรวจสอบการ
เชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรม กับยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของ
ส านักฯ ให้สอดคล้อง
ก่อนการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณประจ าป ี
2. ประชุมติดตามการ
ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

√ 
 

? 
 

1. ประชุมพิจารณาโครงการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอขออนุมัติบ
ประมาณ อย่างน้อย 1ครั้ง/ป ี
2. งานบริหารงานท่ัวไป
ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการและ
กิจกรรม ท่ีได้ระบุใน
แผนปฏิบัติการของส านัก ฯ 
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

ความเสี่ยงล าดับ 2 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความ
เสียหายและไมส่ามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) 
OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาด
การเฝา้ระวังภยัคุกคาม
จากภายนอกทางด้าน
ระบบเครือข่าย 

1. ผู้ดูแลระบบท้ังใน
ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับหน่วยงานมีความรู้
ในการเฝ้าระวังภัย
คุกคามจากภายนอก
ทางด้านระบบเครือข่าย
อย่างหลากหลาย
ครอบคลมุ  

√ ? 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ดูแลระบบท้ังในระดับ
มหาวิทยาลยั และระดับ
หน่วยงาน ด้านการเฝ้าระวัง
ระวังภัยคุกคามจากภายนอก
ทางด้านระบบเครือข่าย 
 

ความเสี่ยงล าดับ 3 OR2 เอกสารราชการที่ไมไ่ดร้ับผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย 

OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการ
รับเอกสารราชการทีไ่มไ่ด้

1. จัดท าแนวปฏิบัติการ
รับเอกสารราชการที่
ไม่ได้ผ่านระบบสาร

X X 1. จัดท าแนวปฏิบัติการรับ
เอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน

55 



ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า 
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบนั 

(3) 

ผลการประเมิน
การควบคุมใน

ปัจจุบนั 
(4) 

การควบคุมที่ควรท าเพ่ิมเติม 
(5) 

ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และแจ้งให้บุคลากร
ส านักดิจิทลัฯ ทราบ 
และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัต ิ

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ความเสี่ยงอันดับ 4 CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผดิระเบียบ 
CR1.1 ระเบียบที่เกีย่วข้อง
มีการเปลี่ยนแปลง 

1. บุคลากรที่มสี่วน
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างเข้าอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้อยา่ง
สม่ าเสมอ 
2. รวบรวมระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างระบบ และ
เป็นปัจจุบัน 

√ 
 
 
 
 
 
X 

√ 
 
 
 
 
 
X 

- 
 
 
 
 
 

จัดท าแหล่งรวบรวมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ และ
เป็นปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4) 

ช่อง (3) √ : มี  X : ไม่มี      ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติสม ่าเสมอ 

ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 

 

4. จัดการความเสี่ยง 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือก

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T’s Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/

ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  
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ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ

ความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ความเสี่ยงล าดับ 1 SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านกัฯ ไมส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการของส านักฯ 
SR2.1 การด าเนิน
โครงการ กิจกรรม
ขาดการเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ของส านักฯ 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
รายงานผล
ปฏิบัติงานของ
ส านักฯ  

- - - 

ลด 1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
โครงการและ
กิจกรรม ท่ีได้ระบุ
ในแผนปฏิบัติการ
ของส านัก ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ 

- ผลการ
ด าเนินงาน/
ตัวช้ีวัดของ
โครงการและ
กิจกรรม ท่ีได้
ระบุใน
แผนปฏิบัติการ
ของส านัก ฯ 
บรรลตุามที่
ก าหนด 

1. ประชุมพิจารณาโครงการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
เสนอขออนุมัติบประมาณ อย่าง
น้อย 1ครั้ง/ปี 
2. งานบริหารงานท่ัวไป
ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการและ
กิจกรรม ท่ีได้ระบุในแผนปฏบิัติ
การของส านัก ฯ อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากต้อง
รายงานการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ของส านักฯ 
ประจ าป ี

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ความเสีย่งไปยัง
หน่วยงานอ่ืนได ้

- - - 

ความเสี่ยงล าดับ 2 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหาย
และไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจยัภายนอก) 
OR1.1 ผู้ดูแล
ระบบขาดการเฝ้า
ระวังภัยคุกคาม
จากภายนอก
ทางด้านระบบ
เครือข่าย 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ส านักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ลด 1. ส านักฯ ให้
ความรู้ด้านการเฝ้า
ระวังภัยคุกคาม
จากภายนอก
ทางด้านระบบ
เครือข่าย 

ค่าใช้จ่ายใน
การ

ฝึกอบรม 

ผู้ดูแลระบบท้ัง
ในระดับ
มหาวิทยาลยั 
และระดับ
หน่วยงานมี
ความรู้ในการ
เฝ้าระวังภัย
คุกคามจาก
ภายนอก
ทางด้านระบบ
เครือข่ายอย่าง
หลากหลาย
ครอบคลมุ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างผู้ดูแลระบบท้ังใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงาน ด้านการเฝ้าระวัง
ระวังภัยคุกคามจากภายนอก
ทางด้านระบบเครือข่าย 
 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ส านักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ส านักฯ 
รับผิดชอบโดยตรง 

- - - 

ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 เอกสารราชการทีไ่ม่ได้รับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญูหาย 
OR2.1 ขาดแนว
ปฏิบัติการรับ
เอกสารราชการที่
ไม่ได้ผ่านระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

- - - 

ลด 1. แจ้งแนว
ปฏิบัติการรับ
เอกสารราชการ
ให้กับบุคลากร
ส านักฯ ทราบ 

- ส านักฯ ลด
โอกาสสญูหาย
ของเอกสาร
ราชการ 
ผู้บริหาร

1.  จัดท าแนวปฏิบัติการรับ
เอกสารราชการที่ ไม่ ได้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัต ิ

สามารถสั่ง
การ/
มอบหมายการ
ด าเนินงานได้
ทันเวลา 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

- - - 

ความเสี่ยงอันดับ 4 CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผดิระเบียบ 
CR1.1 ระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

- - - 

ลด 1. ให้ความรู้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. จัดหาวิธีการ
จัดเก็ยเอกสาร 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
สามารถสืบค้นได้
ง่ายและเป็น
ปัจจุบัน 

- ส านัก ฯ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้
ถูกระเบียบ 

จัดท าแหล่งรวบรวมระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก ฯ 

- - - 
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ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ท าให้ส านักฯ เห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T’s Strategies            

ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

  

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์

จัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเสีย่งล าดับ 1 SR2 
การด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมของส านักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของ
ส านักฯ 
COSO : ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์  
ประกันคณุภาพ ความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
 

SR2.1 การด าเนินโครงการ 
กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส านักฯ 

ลด กิจกรรม 
1. ตรวจสอบการเช่ือมโยงโครงการ/กิจกรรม กับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ ให้
สอดคล้องก่อนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ประจ าปี 
2. การติดตามผลการด าเนินงานของโครงการและ
กิจกรรม ท่ีได้ระบุในแผนปฏิบัติการของส านัก ฯ  
 
ตัวชี้วัด 
1. ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติบประมาณ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี 
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ
และกิจกรรม ที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการของส านัก 
ฯ อย่างน้อย 1ครั้ง/ไตรมาส 

 
ก.ย.63-ต.ค.64 

 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
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ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของส านักฯ 
บรรลุตามตัวช้ีวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2 ความเสีย่งล าดับ 2 OR1 
งานบริการด้านเครือข่าย
และเว็บไซต์ถูกโจมตจีาก
ภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่
ฐานข้อมูล เกิดความ
เสียหายและไมส่ามารถ
ให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก) 
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินการ 
ประกันคณุภาพภายใน : 
ความเสีย่งจากเหตุการณ์
ภายนอก 

OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาด
การเฝา้ระวังภยัคุกคามจาก
ภายนอกทางด้านระบบ
เครือข่าย 
 
 

ลด 
 
 

กิจกรรม 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ด้าน
การเฝ้าระวังระวังภัยคุกคามจากภายนอกทางด้าน
ระบบเครือข่าย 
 
ตัวชี้วัด 
ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 
ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง CR2.1 

 
เม.ย. 64 

 
 

 
หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (กิจกรรม KM)
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 

3 ความเสีย่งอันดับ 3 OR2 
เอกสารราชการที่ไม่ได้รับ
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสส์ูญหาย
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินการ 

OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการ
รับเอกสารราชการทีไ่มไ่ด้
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ลด กิจกรรม 
จัดท าแนวปฏิบัติการรับเอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัด 

 
ม.ค. 64 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
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ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกันคณุภาพภายใน : 
ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. แนวปฏิบัติการรับเอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ 
2. ไม่มีการสูญหายของเอกสารราชการที่ไม่ได้รับ
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  

4 ความเสีย่งอันดับ 4 CR1 
การจัดซื้อจดัจ้างผดิ
ระเบียบ 
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
ประกันคณุภาพภายใน : 
ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

CR1.1 ระเบียบที่เกีย่วข้อง
กับการจัดซื้อจดัจ้างมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ลด กิจกรรม 
จัดท าแหล่งรวบรวมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
 
 
ตัวชี้วัด 
แหล่งจัดเก็บระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ม.ค. 64 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
  

  

หมายเหตุ ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 วิเคราะห์จาก COSO ERM Model และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 

การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
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ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 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 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาด าเนินการเรื่องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk 

Reporting & Monitoring) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้ 

1) จัดประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ตลอด

ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ            

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมตราฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 

พ.ศ.2561 ข้อ 9 
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