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1

บทนำ
ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำ
ได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วน
งำนภำยในของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกั บ ควำมในมำตรำ 18 (2) แห่ ง พระรำชบั ญ ญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่
1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็น
ส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทีย บเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of
Digital for Education
ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในสำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี

2

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำม
ภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน

อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่
มหำวิทยำลัยมอบหมำย
คณะกรรมกำร
ประจำสำนัก
ผู้อำนวยกำร
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก

รองผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

3

คณะผู้บริหำรสำนักดิจทิ ัลเพื่อกำรศึกษำ

อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ
ผู้อำนวยกำร

ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์

อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร

รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

นำยมำรุต เปี่ยมเกตุ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์

นำยธีระพงษ์ ใจคำมำ

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4

บุคลำกรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
หน่วยบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

นำยวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยวิทูร อุ่นแสน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยอำนนท์ มะโนเมือง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

นำยชลิต โปธำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยกุลชำติ ปัญญำดี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์

นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำงสำวรุ่งทิวำ กิติยังกุล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยกฤษณ์ ขำวศรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ
นักวิชำกำรศึกษำ

5

บุคลำกรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (ต่อ)
หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

นำยปิยะพงษ์ หินเกย
นักวิชำกำรศึกษำ

นำยจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยแผนและงบประมำณ

หน่วยกำรเงินและบัญชี

นำงสำวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวจริยำ หมื่นแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
แผน

6

จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 21 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้
ประเภทบุคลำกร

จำนวน

ข้ำรำชกำร

1

ลูกจ้ำงประจำ

-

พนักงำนมหำวิทยำลัย

21

พนักงำนรำชกำร

รวม

21

ตำรำงที่ 2 จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจำปีงบประมำณ 2564 จำแนกวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ประเภทบุคลำกร

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ข้ำรำชกำร

-

1

-

1

ลูกจ้ำงประจำ

-

-

-

-

พนักงำนมหำวิทยำลัย

12

6

2

20

พนักงำนรำชกำร

-

-

-

-

12

7

2

21

รวม

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

กิจกรรม

1

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพของสานักฯ ดังนี้
1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
2) คณะกรรมการการจัดการความรู้
3) คณะกรรมการความเสี่ยง
จัดประชุมนาผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย์ สานัก
(ปีงบประมาณ 2563) และผลตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ
2563) เพื่อจัดทา Improvement Plan ประจาปี 2564
เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสานักฯ

2

3

4

หน่วยนับ ตัวชี้วัด
ชุด

3

แผน

1

ครั้ง

1

แผน

3

5

จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานต่างๆ โดยนา
Improvement Plan มาใช้ (ปีงบประมาณ 2564)
1) แผนการจัดการความรู้
2) แผนความเสี่ยง
3) แผนบุคลากร
เผยแพร่แผนงานบนเว็บไซต์ของสานักฯ

เว็บไซต์

1

6

ดาเนินงานตามแผนงานในข้อ 4

รายงาน

3

ผลที่คาดหวัง
ได้ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของสานักฯ ดังนี้
1) การประกันคุณภาพ
2) การจัดการความรู้
3) ความเสี่ยง
ได้ Improvement Plan สาหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563

ได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสานักฯ เพื่อปรับแก้
Improvement Plan
มีแผนงานในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร และบุคลากรในสานักฯ

ธันวาคม 2563

ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก ทราบแผนการทางาน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน

ธันวาคม 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม-กันยายน 2564

ลาดับ

กิจกรรม

7

จัดประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน (ราย
ไตรมาส)
ดาเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช้ และเก็บข้อมูล ระบบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ
(Monitoring and Evaluation System : MES) และระบบ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน (e-SAR)
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปี 2564

หน่วยนับ ตัวชี้วัด
ครั้ง

4

ระบบ

2

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และ
ดาเนินปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2564
จัดประชุมเพื่อนาผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2564
มาวิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนต่างๆ ปี 2565
จัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)

ระบบ

1

แผน

3

ครั้ง

1

12

จัดประชุมกากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

ครั้ง

1

13

จัดอบรมการใช้งาน e-SAR ให้หน่วยงานระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง
5 หน่วยงาน

ครั้ง

1

8

9

10

11

ผลที่คาดหวัง
ผู้บริหารและบุคลากร ได้ทราบและทาการ
ทบทวนเพื่อปรับแก้
ได้ระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ (Monitoring and
Evaluation System : MES) และระบบ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ปี 2564
ได้สารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ (ร่าง) แผนงานประกัน ปี 2565 ทั้ง 3 ด้าน
ผ่านการระดมความคิดจากผู้บริหารและ
บุคลากร
1) ได้ระบบ e-SAR ใช้ในการตรวจประเมิน
2) ผู้กากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีความ
เข้าใจในการเขียน รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
หลักฐานอ้างอิงและรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทุกตัวบ่งชี้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
ได้ข้อเสนอแนะการใช้งานจากหน่วยงาน
สนับสนุนทั้ง 5 หน่วยงาน และสานัก
มาตรฐานการศึกษา

ระยะเวลาในการ 17
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2563 –กันยายน
2564
กุมภาพันธ์-กันยายน 2564

เมษายน-กันยายน 2564

กันยายน 2564

กันยายน 2564

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

ลาดับ
14

15
16

17

กิจกรรม
ดาเนินการปรับแก้ e-SAR ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
หน่วยงานระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง 5 หน่วยงานและสานัก
มาตรฐานการศึกษา
นารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐาน เข้าสู่
ระบบ e-SAR
ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสานัก
มาตรฐานการศึกษา
รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จาก
หน่วยงานภายนอก

หน่วยนับ ตัวชี้วัด
ครั้ง

1

ครั้ง

1

เล่ม
ระบบ

1
1

ครั้ง

1

ผลที่คาดหวัง
ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งานได้จริง สาหรับ
หน่วยงานระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง 5 หน่วยงาน
และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
หลักฐานอ้างอิงและรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่าน
1) ได้รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
2) ส่ง e-SAR ทันเวลาที่กาหนด
ผลการประกันคุณภาพของสานัก ควรมีผล
การดาเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2564

ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

18
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาเป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลสาเร็จ การดาเนินงานของสานัก ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ง
สาคัญที่ควรดาเนินการ ทั้งนี้อาศัยข้อมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมิน
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยการวิ เ คราะห์ SWOT เพื่ อ ให้ ท ราบสภาวะที่ แ ท้ จ ริ ง
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องที่ทาให้บรรลุผลตามที่หน่วยงานต้องการ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ ทาการสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร รวมทั้งนาเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2563
มาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1. การจัดการความรู้ (KM)
1.2. การประชุมภายในหน่วยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.3. การประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อ ศึ ก ษาดู ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. การสร้างมาตรฐานที่ดใี นการปฏิบัติงาน
2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
3.1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ
3.2. การจัดทาวิจัยของหน่วยงาน
3.3. การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
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4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการทางาน
4.1. การสร้างจิตสานึกที่ดี มีจรรยาบรรณสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4.2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.3. การส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในด้ า นการบริ ห ารจั ด การส านั ก งานให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกณฑ์ความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
อย่างน้อยร้อยละ 80
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แผนพัฒนาบุคลากรสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1

การจัดทาแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครั้ง

1

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

2

การประชุมกับหน่วยงานภายในและภายนอก

จานวนครั้งในการประชุม

ครั้ง

4

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

3

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

จานวนคู่มือในการปฏิบัติงาน

เล่ม

1

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการทางาน
4

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเด่น เป็นต้น

จานวนบุคลากรร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

คน

10

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

5

การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น

จานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ

ครั้ง

2

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

คน

15

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

คน

10

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
6
7

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านการภาษาและวัฒนธรรม
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ลาดับ
8

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม

ประเทศ

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

คน

10

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

คน

15

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.63- ก.ย 64

ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ
9

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม

หลังจากนั้นสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ทาการสารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผ่านการตรวจสอบจาก
คณะผู้บริหารสานักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
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แบบสารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลา
ดับ

งาน

1

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล
นายมารุต
เปี่ยมเกตุ

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1.หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา 1.เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สายสนับสนุนระดับสูง (นบสส)
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
2. พัฒนาความเป็นผู้นาพลังเชิงบวก สาหรับตาแหน่งผู้บริหารสาย
สนับสนุน ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่
กาหนดให้ผู้เข้าุสูตาแหน่ง
ประเภทบริหารต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.
รับรอง

วิธีการ
พัฒนา
อบรม/
สัมมนา
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
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ลา
ดับ
2

งาน

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

บริหารงาน นางสาวนันทาวดี หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป
คุณศิลป์
ทัว่ ไป

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การบริหารและการจัดการงาน
สานักงาน เช่น ด้านสารบรรณพัสดุ
การเงิน แผน งบประมาณ การ
ประกัน คุณภาพการศึกษา การ
จัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุม ภายใน
2.ด้านการขึ้นสูระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
3.หัวข้อการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของสานัก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1. การบริหารจัดการงาน ด้าน
อบรม/
สารบรรณ พัสดุ การเงิน แผน
สัมมนา
งบประมาณ และการ ประกัน
(อย่างน้อย
คุณภาพการศึกษา ให้มี
1 ครัง้ /ปี)
ประสิทธิภาพ
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพื่อการประกัน คุณภาพในงาน
ของตนที่ รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/

/

25

ลา
ดับ
3

งาน

ชื่อ-นามสกุล

เทคโน
นายธีระพงษ์
สารสนเทศ ใจคามา

ตาแหน่ง
หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การบริหารจัดการด้านดิจิทัล
2. การขึ้นสูระดับตาแหนงที่สูงขึ้น
3.การทาวิจัยแบบ R2R

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัลมาพัฒนากับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
3.ได้รับความรู้ด้านการวิจัยแบบ
R2R

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/

26

ลา
ดับ
4

งาน

ชื่อ-นามสกุล

บริหารงาน นางสาวจริยา
ทั่วไป
หมื่นแก้ว

ตาแหน่ง

นักวิชาการเงิน
และบัญชี

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

1.

2.

3.
4.

วินัยทางการเงิน การคลัง
กับการบริหารงานการเงิน
ในส่วนราชการ
การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ หลักฐานการ
จ่ายเงินของส่วนราชการ
การขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
การปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1. ตรวจสอบและจัดทาเอกสาร
อบรม/
การเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ตาม
สัมมนา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
(อย่างน้อย
2. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
1 ครัง้ /ปี
ทักษะประสบการณ์และเน้นการ
เสริมสร้างวินัยทางการเงิน การ
คลัง
3. ทาผลงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการได้
4.ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพในงาน
ของตนที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/

/
/

27

ลา
ดับ
5

งาน

ชื่อ-นามสกุล

บริหารงาน นางสาวเสฎฐพร
ทั่วไป
เสทธะยะ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1. การทาแผนและงบประมาณ เช่น 1. การทางานในแผนและ
อบรม/
การกาหนดตัวชี้วัด การทาเล่ม
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
สัมนา
งบประมาณรายจ่าย เป็นต้น
มากยิ่งขึ้น
(อย่างน้อย
2. การขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. ได้รับความรู้และแนวทางใน
1 ครัง้ /ปี)
3. การปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
การจัดทาผลงานเพื่อขึ้นสู่
คุณภาพ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพใน
ส่วนที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
/

28

ลา
ดับ
6

งาน

ชื่อ-นามสกุล

เทคโน
นางสาวรุ่งทิวา
สารสนเทศ กิตติยังกุล

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
eLearning
2. การขึ้นสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
3.การปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพของสานัก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1.เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้
อบรม/
ออนไลน์เพื่อใช้ในงานeสัมมนา
Learning และการฝึกอบรมให้แก่ (อย่างน้อย
บุคลากรทางการศึกษา
1 ครัง้ /ปี)
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพื่อการประกัน คุณภาพในงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
/

29

ลา
ดับ
7

งาน

ชื่อ-นามสกุล

เทคโน
นางพรพิมล
สารสนเทศ แก้วฟุ้งรังษี

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การเรียนการสอนออนไลน์ (eLearning)
2.การขึ้นสูระดับตาแหนงที่สูงขึ้น
3.การปฏิบัติงานเพื่อการประกัน
คุณภาพของสานัก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1.แนวทางและเครื่องมือในการ
อบรม/
พัฒนางานด้านการเรียนการสอน สัมมนา
ออนไลน์ (e-Learning)
(อย่างน้อย
2.ได้รับความรู้ด้านการจัดทา
1 ครัง้ /ปี)
ผลงานในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
3. ได้รับความรู้ในการ ปฏิบัติงาน
เพื่อการประกัน คุณภาพในงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/

30

ลา
ดับ
8

งาน

ชื่อ-นามสกุล

เทคโน
นายวิวัฒน์ชัย
สารสนเทศ ขาประไพ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การศึกษาพัฒนาระบบ Cloud
Computing สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ
Internet of Thing
3.การขึ้นสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.แนวทางในการพัฒนาระบบ
Cloud Computing สาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.แนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์
Internet of Thing
3.ได้รับความรู้ด้านการจัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
/

31

ลา
ดับ
9

งาน

ชื่อ-นามสกุล

เทคโน
นายเจษฎา
สารสนเทศ ยาวุฑฒิ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. การศึกษาพัฒนาระบบ
1.ได้ระบบ Streaming Server
Streaming Server (open source) (open source)
2.การขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2.ได้รับความรู้และแนวทางใน
การจัดทาผลงานเพื่อขึ้นสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/

32

ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

10 เทคโน
ว่าที่ร้อยตรี
สารสนเทศ อานนท์
มะโนเมือง

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1. การบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
2. การขึ้นสูระดับตาแหนงที่สูงขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ได้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
2. ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/

33

ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

11 เทคโน
นายชลิต โปธา
สารสนเทศ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1. การขึ้นสูระดับตาแหนงที่สูงขึ้น
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ
Internet of Thing
3.การพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
แนวทางในการพัฒนา
2.อุปกรณ์ Internet of Thing
3.เพื่อนาสารสนเทศไปสนับสนุน
การบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง สะดวก
ง่าย ประหยัดเวลา

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/

34

ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

12 เทคโน
นายบัณฑิต
สารสนเทศ นันทะเทศ

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

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

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิธีการ
พัฒนา

1.ได้รับแนวทางการเขียนงานวิจัย อบรม
ในรูปแบบ R2R
ออนไลน์
2.นาไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือ
หรือ
ถือสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ออฟไลน์
เชียงใหม่
(อย่างน้อย
3.นามาใช้พัฒนาเว็บไซต์ใน
1 ครัง้ /ปี)
รูปแบบใหม่ ที่รวดเร็วและ
ทันสมัย

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/

35

ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

13 เทคโน
นายกฤษณ์
สารสนเทศ ขาวศรี

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
2.เทคโนโลยีด้านการตัดต่อ
ภาพเคลื่อนไหว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมัยใหม่
2. เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ
ตัดต่อภาพ

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/

36

ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

14 เทคโน
นายกุลชาติ
สารสนเทศ ปัญญาดี

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1. การขึ้นสูระดับตาแหนงที่สูงขึ้น
2.การศึกษาและพัฒนาระบบ
Internet of Thing
3.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.ได้รับความรู้ด้านการ จัดทา
ผลงานในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่
สูงขึ้น
แนวทางในการพัฒนา
2.อุปกรณ์ Internet of Thing
3.เพื่อให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/
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ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

15 เทคโน
นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1.การอบรมทางด้านการพัฒนา
ตนเองเพื่อจัดทาผลงานในการขึ้นสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. การอบรม สัมนา เกี่ยวกับความรู้
ทางด้านไอที หรือที่เกี่ยวกับทางด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่

1.ได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อการ
พัฒนาองค์กร
2.สามารถนาความรู้ที่ได้มา
พัฒนาในหน่วยงาน

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
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ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

16 เทคโน
นายจรูญ
สารสนเทศ บุตรแก้ว

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ให้บริการทางด้าน ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.เพื่อให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
และเพื่อการให้คาปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
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ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

17 เทคโน
นายณัฐพงษ์
สารสนเทศ วงค์จันตา

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

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

1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมัยใหม่
2. เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ
ตัดต่อภาพ
3.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
และเพื่อการให้คาปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/
/
/
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ลา
ดับ

งาน

ชื่อ-นามสกุล

18 เทคโน
นายปิยะพงษ์
สารสนเทศ หินเกย

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

หัวข้อที่ต้องการพัฒนาตนเอง
1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ให้บริการทางด้าน ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1.เพื่อให้การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความ
สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
และเพื่อการให้คาปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ

วิธีการ
พัฒนา
อบรม
ออนไลน์
หรือ
ออฟไลน์
(อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี)

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.63 ม.ค.64 เม.ย.6 ก.ค.64
4ธ.ค.63 มี.ค.64 มิ.ย.64 ก.ย.64
/

/
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2564

องค์ความรู้ที่จาเป็น
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัล ให้ ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยตาม
ภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทาแผนการจัดการความรู้ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และ
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(Sustainable MIS)
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : “การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 1. ข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบเครือข่าย อาจมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีทาให้ไม่สามารถใช้งานได้
2. การเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในระดับสูง
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ 0

เป้าหมายตามคารับรอง : 1. ข้อมูลที่อยู่บนระบบเครือข่ายขององค์กรมีความปลอดภัยในระดับสูง
2. ไม่มีเหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น
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กระบวนการสกัดความรู้จากการทากิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการสกัดความรู้
ประเด็น/วิธีการ
(KM Process)
1.การกาหนดเป้ าหมายของการ ศึกษาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการ ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ของการ
จัดการความรู้
เรี ย กค่ า ไถ่ ข้ อ มู ล และก าหนด เรียกค่าไถ่ข้อมูล
ขอบเขตงาน
- ปัจจุบันอินเตอร์เนตเป็นสิ่งจาเป็นใน
การด าเนิ น งานไม่ ว่ า จะเป็ น การค้ น หา
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เนต การดาวน์โ หลด
ไฟล์ต่างๆ แม้กระทั่งการใช้อีเมลในการ
รับข้อมูล และอื่นๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์
ร้ า ยที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
หลอกเอาข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล หรือ
การเรียกค่าไถ่ข้อมูล จึงควรมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัย
คุกคามออนไลน์
2.การสร้างและแสวงหาความรู้

จัดกิจกรรม การป้องกันการเรียก - ประชุมวางแผนทบทวนกระบวนการ
ค่ า ไถ่ ฐ านข้ อ มู ล จากอาชญากร ทางาน
ไซเบอร์
- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- สรุปแนวทางปฏิบัติ ลงสู่การปฏิบัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติ งานจากแนวทาง
ใหม่
- ระบุปัญหาที่พบ
3.การสร้ า งความรู้ หรื อ แนว การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด - ออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดเก็บ
ปฏิบัติ
กิจกรรม การป้องกันการเรียกค่า ข้อมูลที่ปลอดภัย
ไถ่ ฐ านข้ อ มู ล จากอาช ญ า ก ร
ไซเบอร์
4. การประยุกต์ใช้ความรู้
จัดประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ
- ประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทดลอง
ภายในองค์กร
ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
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กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process)
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้

7.การประเมินผลการดาเนินงาน

กระบวนการสกัดความรู้

ประเด็น/วิธีการ

จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานถึง
ภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางการ วิ ธี ก ารและการป้ อ งกั น ฐานข้ อ มู ล ให้
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
ปลอดภัยจากการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล
จากอาชญากรไซเบอร์
การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด - นาข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการ
กิจกรรม การป้องกันการเรียกค่า จัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ไถ่ ฐ านข้ อ มู ล จากอาช ญ า ก ร
ไซเบอร์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยมีค่าเท่ากับ ศูนย์
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ

1. ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานมี ค วามพึ ง พอใจ
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 : สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : “การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์”
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : เหตุการณ์เรียกค่าไถ่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเท่ากับ ศูนย์
กลุ่มเป้าหมายตามคารับรอง : ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้งาน สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง การป้องกันการเรียก
ค่าไถ่ฐานข้อมูลจาก
อาชญากรไซเบอร์ จานวน
1 ฉบับ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ที่ปลอดภัย
จานวน 1 ฉบับ

บุคลากร
สานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กุมภาพันธ์
“การป้ อ งกั น การเรี ย กค่ า ไถ่
2564
ฐานข้ อ มู ล จากอาชญากร
ไซเบอร์”

2

ออกแบบและพัฒนาแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย

มีนาคม
2564

3

จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทดลองแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัย และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง

มีนาคม
2564

รายการประชุม เรื่อง การ
ป้องกันการเรียกค่าไถ่
ฐานข้อมูลจากอาชญากร
ไซเบอร์ จานวน 1 ฉบับ

เมษายน
2564

บันทึกการเล่าเรื่อง
บุคลากร
เรื่อง การป้องกันการเรียก สานักดิจิทัล
ค่าไถ่ฐานข้อมูลจาก
เพื่อการศึกษา
อาชญากรไซเบอร์
และบุคลากรที่
จานวน 1 ฉบับ
ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
ภายนอก

4

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
ผศ. ดร.กัลยา
ใจรักษ์

บุคลากร 1. นายธีระพงษ์
สานักดิจิทัล
ใจคามา
เพื่อการศึกษา 2. นายวิวัฒน์ชัย
ขาประไพ
บุคลากร
นางสาวจริยา
สานักดิจิทัล
หมื่นแก้ว
เพื่อการศึกษา

นางสาวจริยา
หมื่นแก้ว
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ลาดับ
5

กิจกรรม

ระยะเวลา

ปรับปรุงแนวทาง และ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
บุคลากร 1. นายธีระพงษ์
สานักดิจิทัล
ใจคามา
เพื่อการศึกษา 2. นายวิวัฒน์ชัย
ขาประไพ

กลุ่มเป้าหมาย

พฤษภาคม ผลการประเมินเหตุการณ์
2564
เรียกค่าไถ่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย เท่ากับ ศูนย์

วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle)
วงจรการเรียนรู้

การประยุกใช้

1. การมีคลังความรู้

1. ศึกษาเหตุการณ์ที่ผ่านมา
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. กาหนดขอบเขตแนวทางการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย

2. การผลักดันให้นาความรู้ไปใช้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3. การนาความรู้ไปใช้

ผู้ที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ

4. การสรุปความรู้ที่ได้จากการทา
กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้
งานระบบ เก็บเข้าคลังความรู้
5. การนาความรู้มาปรับเป็นแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงาน

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ถึงประสิทธิภาพของการ
ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม
นาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
และนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
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ทีมงานการจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)
คณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน บริหารจัดการความรู้ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
ผู้บริหารสูงสุด (CEO)
อาจารย์อานาจ โกวรรณ

ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดยกาหนดตัว
บุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM

คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer , CKO)
อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
ผศ. ดร.กัลยา ใจรักษ์

จัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร มีบทบาท คือ
กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเชื่อมโยง
เป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเข้ากับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

คุณอานวย (Knowledge Facilitator , KF)
นายมารุต เปี่ยมเกตุ

ผู้อานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่
หลัก คือ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ และอานวยความ
สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณกิจ (Knowledge Practitioner ,KP)
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
นายธีระพงษ์ ใจคา
นายวิวัฒน์ชัย ขาประไพ
นายกุลชาติ ปัญญาดี
นายบัณฑิต นันทะเทศ
คุณลิขิต (Note Taker)

ผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่หลัก คือ
ผู้จัดการความรู้ตัวจริง เป็นผู้มีความรู้ (Explicit Knowledge)
และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง
“เป้าหมาย” ที่ตั้งไว้

นางสาวจริยา หมื่นแก้ว

ผู้ทาหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้จากกิจกรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานแต่ละกิจกรรม บันทึกการประชุม
หรือบันทึกอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้มีความ
ต่อเนื่อง การจดบันทึกอาจเป็นการจดในกระดาษ บันทึกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

คุณประสาน (Network Manager)
นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้
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คุณวิศาสตร์ (IT Wizard)
นายธีระพงษ์ ใจคา
นายวิวัฒน์ชัย ขาประไพ

พัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยตามขอบเขตงานที่
กาหนด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

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

ชื่อ-นามสกุล
นายมารุต
นางสาวนันทาวดี
นายธีระพงษ์
นายชลิต
นายวิวัฒน์ชัย
นายอานนท์
นายกฤษณ์
นายจรูญ
นายวิทูร
นายบัณฑิต
นายกุลชาติ
นายเจษฎา
นางสาวรุ่งทิวา
นางพรพิมล
นายณัฐพงษ์
นายปิยะพงษ์
นางสาวจริยา
นางสาวเสฎฐพร

เปี่ยมเกตุ
คุณศิลป์
ใจคามา
โปธา
ขาประไพ
มะโนเมือง
ขาวศรี
บุตรแก้ว
อุ่นแสน
นันทะเทศ
ปัญญาดี
ยาวุฑฒิ
กิตติยังกุล
แก้วฟุ้งรังสี
วงศ์จันทร์ตา
หินเกย
หมื่นแก้ว
เสทธะยะ

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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แผนบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2564

แผนบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทาตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษาดาเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับ ประเด็นความเสี่ยงจาก
ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น
1. กาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการบริห ารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2563 มีความสอดคล้ องกับ วิสั ยทัศน์ คือ “เป็น องค์กรที่เ ป็น เลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่
1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
- เพื่อดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสานักฯ 1 ครั้ง/ปี
2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
- เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสานักฯ เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
- เพื่อออกรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 96
- เพื่อออกรายงานประจาปี ของสานักฯ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อเวลา และ
สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใน 60 วัน หลังจากวันปิด
งบประมาณ
4) วัตุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักฯ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกาหนด เป้าหมาย
ร้อยละ 100
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2. ระบุความเสี่ยง
ส านั กดิจิ ทัล เพื่อการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามคานิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 “ความเสี่ยง” หมายความว่า
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตาม
ประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO
4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ของส านั กดิจิ ทัล เพื่อ การศึ ก ษา ประจาปีงบประมาณ 2563 มุ่งประเด็นไปด้า นความ
ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่กาลังเป็นประเด็นตื่นตัวในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และมุ่งเน้นการ
บริการซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหลักของสานัก ดังนี้
ตารางระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่
SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจาปี การดาเนินงานของสานักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรม SR2.1 การดาเนินโครงการ กิจกรรม การดาเนินงานของสานักฯ ไม่
ของสานักฯ ไม่สอดคล้องกับ
ขาดการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
แผนปฏิบัติการของสานักฯ
แผนปฏิบัติการของสานัก
สานักฯ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม FR1.1 ขาดดการติดตามการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน
ค่าเป้าหมาย
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ
FR2.1 การคานวณงบประมาณใช้จ่าย ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ตามที่ขอ
ในโครงการไม่ครอบคลุม
อนุมัติ
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถดาเนินการ FR3.1 ขาดการติดตามหลักฐานการ
การเบิกจ่ายผิดระเบียบ
ได้ทันตามระเบียบ
เบิกจ่ายตามประเภทต่าง ๆ ที่มีระเวลา
ระบุไว้ในระเบียบที่ต่างกัน
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิงาน
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและ
OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาดการเฝ้าระวัง เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียก ภัยคุกคามจากภายนอกทางด้านระบบ ของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือทั้งหมด
ค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหายและ เครือข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก)
OR2 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการรับเอกสาร ผู้บริหารสานักฯ ไม่ได้รับข้อมูลและไม่
ราชการที่ไม่ได้ผ่านระบบสารบรรณ
สามารถมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
อิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินงานได้ทันต่อเวลา
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
CR1.1 ระเบียบที่เกีย่ วข้องมีการ
ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
เปลี่ยนแปลง
CR2 การทุจริต (ความเสีย่ งด้าน
CR2.1 แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการ
บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ (สามเหลี่ยมการทุจริต, ป.ป.ช)
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
บาล)
สานักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย

ประเมินความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การ
ประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้
1) กาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์
ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
น้อย
มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอือ้ อานวย
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้

ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ผลกระทบความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
รุนแรงที่สุด
ค่อนข้างรุนแรง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ไม่สามารถแก้ไขได้
แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก
แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง
แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย
แก้ไขได้ ไม่มผี ลผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง

ระดับคะแนน
20-25
9-19
4-8

การยอมรับ
ยอมรับไม่ได้
ยอมรับไม่ได้
ยอมรับได้

ต่า

1-3

ยอมรับได้

คาอธิบาย
ความเสี่ยงที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
ความเสี่ยงที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจ
เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ย ง ส านัก ดิจิทัล เพื่อ การศึ ก ษา
ได้ดาเนิ น การประเมิน ความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับ
คะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks)
ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ประเภท
โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1
4
4
SR2 การด าเนิ น งานโครงการ กิ จ กรรมของส านั ก ฯ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
5
4
20
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสานักฯ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
2
3
6
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ
1
4
4
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามระเบียบ
2
2
4
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิงาน
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียก
4
5
20
ค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก)
OR2 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย
4
4
16
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
3
4
12
CR2 การทุจริต (ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล)
1
5
5
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3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดาเนินการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว
จึงนามาเทียบตามคาอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ ชัด เจน เพื่อ นาเอาระดับ ความเสี่ ย งสูง และสูง มาก
ไปจัดลาดับความเสี่ยงต่อไป
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภท
โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน
ระดับ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
SR1 ยุ ท ธศาสตร์ / แผนงาน ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
1
4
4
ปานกลาง
มหาวิทยาลัย
SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมของสานักฯ ไม่สอดคล้อง
5
4
20
สูงมาก
กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสานักฯ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
2
3
6
ปานกลาง
FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ
1
4
4
ปานกลาง
FR3 การเบิกจ่ายไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามระเบียบ
2
2
4
ปานกลาง
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิงาน
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก
4
5
20
สูงมาก
ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหายและไม่สามารถ
ให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก)
OR2 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่านระบบสารบรรณ
4
4
16
สูง
อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
3
4
12
สูง
CR2 การทุ จ ริ ต (ความเสี่ ย งด้า นบุ ค ลากรและความเสี่ยงด้าน
1
5
5
ปานกลาง
ธรรมาภิบาล)

4) การจัดลาดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง
ซึ่งสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ นาความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลาดับความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป
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ตารางจัดลาดับความเสี่ยง
ประเภท

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ระดับ
ลาดับ
(L)
(I)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) /ประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมของสานักฯ
5
4
20
สูงมาก
1
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของสานักฯ
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR) /ประกันคุณภาพ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิงาน
OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตี
4
5
20
สูงมาก
2
จากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความ
เสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก)
OR2 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่านระบบสาร
4
4
16
สูง
3
บรรณอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) /ประกันคุณภาพ ด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
3
4
12
สูง
4

ผลกระทบกระทบของความเสี่ยง (I)

5
4

CR2

OR1

SR1
FR2

3
2

CR1

OR2

SR2

FR1

สูงมาก

FR3

สูง

ยอมรับไม่ได้
ยอมรับไม่ได้

ปานกลาง

1
1

2

3

4

5

ต่า

ยอมรับได้
ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)
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3. ประเมินการควบคุมภายใน
การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ทาการ
ประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความ
เสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตารางการประเมินการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุมที่ควรจัดทา การควบคุม ผลการประเมิน การควบคุมที่ควรทาเพิ่มเติม
(2)
ในปัจจุบนั
การควบคุมใน
(5)
(3)
ปัจจุบนั
(4)
ความเสี่ยงลาดับ 1 SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมของสานักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
สานักฯ
SR2.1 การดาเนินโครงการ 1. ตรวจสอบการ
√
?
1. ประชุมพิจารณาโครงการ
กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง เชื่อมโยงโครงการ/
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
กับยุทธศาสตร์และ
กิจกรรม กับยุทธศาสตร์
ก่อนเสนอขออนุมัติบ
แผนปฏิบัติการของสานักฯ และแผนปฏิบัติการของ
ประมาณ อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี
สานักฯ ให้สอดคล้อง
2. งานบริหารงานทั่วไป
ก่อนการเสนอขออนุมัติ
ดาเนินการติดตามผลการ
งบประมาณประจาปี
ดาเนินงานของโครงการและ
2. ประชุมติดตามการ
กิจกรรม ที่ได้ระบุใน
ดาเนินโครงการ
แผนปฏิบัติการของสานัก ฯ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
และสม่าเสมอ
ความเสี่ยงลาดับ 2 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความ
เสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก)
OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาด
1. ผู้ดูแลระบบทั้งใน
√
?
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
การเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ระดับมหาวิทยาลัย และ
ผู้ดูแลระบบทั้งในระดับ
จากภายนอกทางด้าน
ระดับหน่วยงานมีความรู้
มหาวิทยาลัย และระดับ
ระบบเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังภัย
หน่วยงาน ด้านการเฝ้าระวัง
คุกคามจากภายนอก
ระวังภัยคุกคามจากภายนอก
ทางด้านระบบเครือข่าย
ทางด้านระบบเครือข่าย
อย่างหลากหลาย
ครอบคลุม
ความเสี่ยงลาดับ 3 OR2 เอกสารราชการที่ไม่ได้รับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย
OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการ 1. จัดทาแนวปฏิบัติการ
X
X
1. จัดทาแนวปฏิบัติการรับ
รับเอกสารราชการทีไ่ ม่ได้ รับเอกสารราชการที่
เอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน
ไม่ได้ผ่านระบบสาร
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ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุมที่ควรจัดทา การควบคุม ผลการประเมิน
(2)
ในปัจจุบนั
การควบคุมใน
(3)
ปัจจุบนั
(4)
ผ่านระบบสารบรรณ
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
และแจ้งให้บุคลากร
สานักดิจิทลั ฯ ทราบ
และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
ความเสี่ยงอันดับ 4 CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
CR1.1 ระเบียบที่เกีย่ วข้อง 1. บุคลากรที่มสี ่วน
√
√
มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างเข้าอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้อย่าง
สม่าเสมอ
2. รวบรวมระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
X
X
จัดจ้างอย่างระบบ และ
เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ

การควบคุมที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

-

จัดทาแหล่งรวบรวมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ และ
เป็นปัจจุบัน

ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)
ช่อง (3) √ : มี X : ไม่มี ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติสม่าเสมอ
ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

4. จัดการความเสี่ยง
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดการความเสี่ยง (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

กลยุทธ์

วิธีการจัดการ
ต้นทุน
ผลประโยชน์
สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงลาดับ 1 SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมของสานักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการของสานักฯ
SR2.1 การดาเนิน
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
โครงการ กิจกรรม
ได้เนื่องจากเกิดผล
ขาดการเชื่อมโยง
กระทบต่อการ
กับยุทธศาสตร์และ
รายงานผล
แผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานของ
ของสานักฯ
สานักฯ
ลด
1. ติดตามผลการ
ผลการ
1. ประชุมพิจารณาโครงการ
ดาเนินงานของ
ดาเนินงาน/
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
โครงการและ
ตัวชี้วัดของ
เสนอขออนุมัติบประมาณ อย่าง
กิจกรรม ที่ได้ระบุ
โครงการและ น้อย 1ครั้ง/ปี
ในแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม ที่ได้ 2. งานบริหารงานทั่วไป
ของสานัก ฯ อย่าง
ระบุใน
ดาเนินการติดตามผลการ
ต่อเนื่อง และ
แผนปฏิบัติการ ดาเนินงานของโครงการและ
สม่าเสมอ
ของสานัก ฯ
กิจกรรม ที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติ
บรรลุตามที่
การของสานัก ฯ อย่างต่อเนื่อง
กาหนด
และสม่าเสมอ
เลี่ยง
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากต้อง
รายงานการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ของสานักฯ
ประจาปี
ถ่ายโอน
ไม่สามารถถ่ายโอน
ความเสีย่ งไปยัง
หน่วยงานอื่นได้
ความเสี่ยงลาดับ 2 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูล เกิดความเสียหาย
และไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก)
OR1.1 ผู้ดูแล
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
ระบบขาดการเฝ้า
ได้เนื่องจากเกิดผล
ระวังภัยคุกคาม
กระทบต่อการ
จากภายนอก
บริการเทคโนโลยี
ทางด้านระบบ
ดิจิทัลที่สานักฯ
เครือข่าย
รับผิดชอบโดยตรง
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
ลด

เลี่ยง

วิธีการจัดการ
ต้นทุน
ความเสี่ยง
1. สานักฯ ให้
ค่าใช้จ่ายใน
ความรู้ด้านการเฝ้า
การ
ระวังภัยคุกคาม
ฝึกอบรม
จากภายนอก
ทางด้านระบบ
เครือข่าย

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

ผู้ดูแลระบบทั้ง
ในระดับ
มหาวิทยาลัย
และระดับ
หน่วยงานมี
ความรู้ในการ
เฝ้าระวังภัย
คุกคามจาก
ภายนอก
ทางด้านระบบ
เครือข่ายอย่าง
หลากหลาย
ครอบคลุม
-

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างผู้ดูแลระบบทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่วยงาน ด้านการเฝ้าระวัง
ระวังภัยคุกคามจากภายนอก
ทางด้านระบบเครือข่าย

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สานักฯ
รับผิดชอบโดยตรง
ถ่ายโอน
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สานักฯ
รับผิดชอบโดยตรง
ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 เอกสารราชการทีไ่ ม่ได้รับผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หาย
OR2.1 ขาดแนว
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
ปฏิบัติการรับ
ได้เนื่องจากเกิดผล
เอกสารราชการที่
กระทบต่อการ
ไม่ได้ผ่านระบบ
ปฏิบัติงานของ
สารบรรณ
สานัก ฯ
อิเล็กทรอนิกส์
ลด
1. แจ้งแนว
สานักฯ ลด
1. จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ
ปฏิบัติการรับ
โอกาสสูญหาย เอกสารราชการที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น
เอกสารราชการ
ของเอกสาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับบุคลากร
ราชการ
สานักฯ ทราบ
ผู้บริหาร
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์

เลี่ยง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
สานัก ฯ
ถ่ายโอน
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
สานัก ฯ
ความเสี่ยงอันดับ 4 CR1 การจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ
CR1.1 ระเบียบที่
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
เกี่ยวข้องมีการ
ได้เนื่องจากเกิดผล
เปลี่ยนแปลง
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
สานัก ฯ
ลด
1. ให้ความรู้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่าง
สม่าเสมอ
2. จัดหาวิธีการ
จัดเก็ยเอกสาร
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
สามารถสืบค้นได้
ง่ายและเป็น
ปัจจุบัน
เลี่ยง
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

สามารถสั่ง
การ/
มอบหมายการ
ดาเนินงานได้
ทันเวลา
-

-

-

-

-

-

-

-

-

สานัก ฯ
ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้
ถูกระเบียบ

จัดทาแหล่งรวบรวมระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน

-

-

-
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์

ถ่ายโอน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
ปฏิบัติงานของ
สานัก ฯ
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเกิดผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
สานัก ฯ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-
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ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทาให้สานักฯ เห็นแนวทางในการจั ด การความเสี่ ย งด้ ว ยกลยุ ท ธ์ 4T’s Strategies
ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1

ความเสีย่ งลาดับ 1 SR2
การดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมของสานักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของ
สานักฯ
COSO : ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์
ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

SR2.1 การดาเนินโครงการ
กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของสานักฯ

กลยุทธ์
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด
จัดการความ
เสี่ยง
ลด
กิจกรรม
1. ตรวจสอบการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม กับ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารของส านั ก ฯ ให้
สอดคล้ อ งก่ อ นการเสนอขออนุ มั ติ ง บประมาณ
ประจาปี
2. การติดตามผลการดาเนินงานของโครงการและ
กิจกรรม ที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการของสานัก ฯ
ตัวชี้วัด
1. ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติบประมาณ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปี
2. มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของโครงการ
และกิจกรรม ที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการของสานัก
ฯ อย่างน้อย 1ครั้ง/ไตรมาส

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ก.ย.63-ต.ค.64

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-
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ลาดับ

2

3

ความเสี่ยง

ความเสีย่ งลาดับ 2 OR1
งานบริการด้านเครือข่าย
และเว็บไซต์ถูกโจมตีจาก
ภายนอก ถูกเรียกค่าไถ่
ฐานข้อมูล เกิดความ
เสียหายและไม่สามารถ
ให้บริการได้ (ปัจจัย
ภายนอก)
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน :
ความเสีย่ งจากเหตุการณ์
ภายนอก
ความเสีย่ งอันดับ 3 OR2
เอกสารราชการที่ไม่ได้รับ
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การดาเนินการ

ปัจจัยเสี่ยง

OR1.1 ผู้ดูแลระบบขาด
การเฝ้าระวังภัยคุกคามจาก
ภายนอกทางด้านระบบ
เครือข่าย

กลยุทธ์
จัดการความ
เสี่ยง

ลด

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด

3. โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของสานักฯ
บรรลุตามตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ด้าน
การเฝ้าระวังระวังภัยคุกคามจากภายนอกทางด้าน
ระบบเครือข่าย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 64

หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (กิจกรรม KM)
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ม.ค. 64

งานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

ตัวชี้วัด
ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง
ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง CR2.1

OR2.1 ขาดแนวปฏิบัติการ
รับเอกสารราชการทีไ่ ม่ได้
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ลด

กิจกรรม
จัดทาแนวปฏิบัติการรับเอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด
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ลาดับ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
จัดการความ
เสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน :
ความเสีย่ งด้านการ
ปฏิบัติงาน

4

ความเสีย่ งอันดับ 4 CR1
การจัดซื้อจัดจ้างผิด
ระเบียบ
COSO : ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ประกันคุณภาพภายใน :
ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. แนวปฏิบัติการรับเอกสารราชการที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ
2. ไม่มีการสูญหายของเอกสารราชการที่ไม่ได้รับ
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CR1.1 ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
เปลี่ยนแปลง

ลด

กิจกรรม
จัดทาแหล่งรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน

ม.ค. 64

งานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

ตัวชี้วัด
แหล่งจัดเก็บระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงสานักดิจิทัลเพื่ อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 วิเคราะห์จาก COSO ERM Model และตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

64

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 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

65

7. รายงาน/ติดตาม
ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาด าเนิ น การเรื่ อ งการรายงานและติ ด ตามความเสี่ ย ง (Risk
Reporting & Monitoring) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้
1) จัดประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอด
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
2) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัว หน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการ
ควบคุ ม ภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น สิ้ น งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมตราฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.2561 ข้อ 9

ภาคผนวก

rir d\ dr rin

o'

o'ri'a rfi o

n

r : fl n

d

fl

ur

u ra r

i il s r a"u : r trYg

rf, u.:1u

ri

ood/odben

d',&^Jo

t:o.r

ttgr{Fr{n6uvnitiln1:uBr41:n?'rur?k {uavnr:n?uniln1utu
drrinn'o'rt'arfionrrFlnr*r
i

rj:vohtrurj:uu1su

r^r.n.

bdbd

rfiol#nr:rirtfiunr:uiur:nrrrra'uruaun?ur!iln1utu roreiru-n6ivr-arfrionr:6nur uuriyura-u:rrrY4a
rtl'uttvri r.J:vdrflturJivillru ?'{.fl. udbd rfluhjd'run'rruriuufou a'rrSonrlinol:varri
rirrinoiri'arfionr:6nur
i
, &
o
J
o . - ^-tr
d
6rurirsr-r "nruuniiilnliuru'r:n?'rlJ16u{uaun1:n?!niln1ulu riru"nfiirflaulr-onr:frnur rJ:vrirtjrurj:ulr16u 1\.Fr.
,

i

u

tE<u<" d'1fi
o

b
6n

(a

w o

o

u

oo

v

i

4

a

.

ilo1u?unliarunnavrarfionr:finur (oror:ddruro In'r::ru) il:vorun::unr:
:or{airurunr: (oror:d n:.fr rrr"ad fi'vnr:)
:o.ttJ:voruniiiln15
: o r {rir

ur

unr

:

(ry'tj

r u nr

a rr

uvovu

rihra{r rirrin r ru {drur

u n1

i1

a1

:d

o

:.

n"a o

o

r 1o :"n d)

i (ur uilr Ia rfl tru

rn

q)

d. uYrufr rru nlula 6ar :au Lil a (u1 u6:vrwd 1o n"urr )
b. uruiifldfru rirrj:vln
uyr

6'/.

u1utoufl1
t

Av

d

urlvrofi

:ou-J:voruni:iln1:
n5:iln15
n:5iln15
n55ilfl',]5
n55iln15

d.

?lvriourr: o'ruuvr lvlurfios

n:5iln15

G(.

ulutAm

n5:iln15

4

hjor

vAv

UlUlJEllTlm UU:Y1aW1f,r
a1
oo. U1Uf1Ql9tU tJl?fi:
4
av
u
?{n0UYl59l1
ob. UlUtUtY{.lU
{
om. UlUolflJ
UFlStLfi?
!u
!

n:5iln15

uluivn
!r
oa. urutjuvntd
ob. u1ufro1,lfi

eiuuau

N::}Jfl1:

frutnu

n55ilnrt

flrururfi
ve

n55ilfl',]5

oo.

a

@,d.

I

n5:iln15

n::ilnl5
n:5iln15

o6'r.

u1{61?o3ur

vdurrrir

n5tiln15

od.

u1.tv'tifiila

rrrirfl.rY'rr?

n5:1.rfl15

U'l{fll?tAnnil: LAEY|UUU
:.1 u rn"rtrJ u r r a m riu v tr or' q ru fr a { )
b o. u"t u {x u u i
oc(.

1

bo.

14

1

uxdrrirfirr
ll

1

(

fisrfia"tna

fl::iln1:
fl::iln15ttAUtat1Un15
t

n::il

n1: rrau fitiru
!q

tatrunr:

l.tvulyl
o. riruunuurrJfl'rifiuuavrJ:uarunlrrilrfiurrurfiurnirnr:riur:ntuldurrtarnria?uqiln1ulutot
i
. - --a'tufl oovra tv{o n1 56nu1

te

b. i?ui?il 6nur irn:rvri #trn:rvriirau:vqn?1ilrdur uavflod'ufirio"tr;'rfio,nrrurf,u{'[unr:riur:rru

t

rir u si
en.

1 lv1a

o rr n

do r niu

qr

o n r a m ir.r o.: eir

rin

6o

ri'a rfi o

nr

ur

: 6n

iutj:vrfiulonrauavzuanivvrllrro{nrrrrrf,ur miorvirdoriroYunerurf;u.:dld'ornr:irn:rv#

<. 6'odruzuur3ur:nrrura'ur

fionrl

tJ:vffiuzuanr:rirrfrurrum'rilrrr,ru uuav:rurrusio{uBrar: Iorurrzuu
p
vu
U
- t"ri o
^
n{na1?Lonluunnon::il t!114}J'ru gt?t?a
:uuvt'ta1 ttavry:urJo1J0u
tTtoLtLunlSslltuunl:L[nLt
u

a or

t

\ I o

q

a

auvAJ^ita
o rl o r riu

ui

n

r r il ra u r vl- o r o r fr or f, u o d r r

a

utl

u

g rJ o

::u

U

o

I

a

A E

,U

4

a

d. srn9r1il u:uLlJurJa u1zuan1:!5v[lJu ttau?0rauotLuu01nryu:u1:rJ1t1Jtun1:!:lJ[r,.ruv:0?rn51vv
d

q

du

{

|

n?liltau{ Lu:ouunn L!

i

A{

il

- i

?uYl

bd

T{qfiAnluu
il.fi. bdben

(oror:tidruro Tnr::ru)
vo

,J0 1U?

U

n1

a
. - --tr
:a1U nA 0mA tv,l 0 n1 : fl nu1

a

