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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. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำม
ภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

2

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการ
ประจาสานัก
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหาร
สานัก

รองผู้อานวยการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

นำยอำนนท์ มะโนเมือง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวจริยำ หมื่นแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
แผน

6

จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 20 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้
ประเภทบุคลำกร

จำนวน

ข้ำรำชกำร

1

ลูกจ้ำงประจำ

-

พนักงำนมหำวิทยำลัย

19

พนักงำนรำชกำร

รวม

20

ตำรำงที่ 2 จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจำปีงบประมำณ 2565 จำแนกวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

ประเภทบุคลำกร

รวม

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ข้ำรำชกำร

-

1

-

1

ลูกจ้ำงประจำ

-

-

-

-

พนักงำนมหำวิทยำลัย

11

6

2

19

พนักงำนรำชกำร

-

-

-

-

11

7

2

20

รวม

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ลาดับ

กิจกรรม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

1

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของ
สานักฯ ดังนี้
1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
2) คณะกรรมการการจัดการความรู้
3) คณะกรรมการความเสี่ยง
จัดประชุมนาผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย์ สานัก (ปีงบประมาณ
2564) และผลตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ 2564) เพื่อจัดทา
Improvement Plan ประจาปี 2565
เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสานักฯ

ชุด

3

แผน

1

ครั้ง

1

2

3

4

แผน

3

5

จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานต่างๆ โดยนา Improvement
Plan มาใช้ (ปีงบประมาณ 2565)
1) แผนการจัดการความรู้
2) แผนความเสี่ยง
3) แผนบุคลากร
เผยแพร่แผนงานบนเว็บไซต์ของสานักฯ

เว็บไซต์

1

6

ดาเนินงานตามแผนงานในข้อ 4

รายงาน

3

ผลที่คาดหวัง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ได้ผรู้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของสานักฯ ดังนี้
1) การประกันคุณภาพ
2) การจัดการความรู้
3) ความเสีย่ ง
ได้ Improvement Plan สาหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2565

พฤศจิกายน 2564

ได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสานักฯ เพื่อปรับแก้ Improvement
Plan
มีแผนงานในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร และบุคลากรในสานักฯ

กุมภาพันธ์ 2565

ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
ทราบแผนการทางาน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน

มีนาคม 2565

พฤศจิกายน 2564

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์-กันยายน 2565

17

ลาดับ

กิจกรรม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

7

จัดประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน (รายไตรมาส)

ครั้ง

4

8

ดาเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช้ และเก็บข้อมูล ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ (Monitoring and Evaluation
System : MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปี 2565

ระบบ

2

9

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และดาเนิน
ปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565
จัดประชุมเพื่อนาผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 มา
วิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ
2566 เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนต่าง ๆ ปี 2566
จัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

ระบบ

1

แผน

3

ครั้ง

1

12

จัดประชุมกากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ครั้ง

1

13

จัดอบรมการใช้งาน e-SAR ให้หน่วยงานระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง 5
หน่วยงาน
ดาเนินการปรับแก้ e-SAR ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานหน่วยงาน
ระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง 5 หน่วยงานและสานักมาตรฐานการศึกษา

ครั้ง

1

ครั้ง

1

10

11

14

ผลที่คาดหวัง

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ผู้บริหารและบุคลากร ได้ทราบและทาการทบทวน ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565
เพื่อปรับแก้
ได้ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการ
กุมภาพันธ์-กันยายน 2565
ให้บริการ (Monitoring and Evaluation System
: MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ปี 2564
ได้สารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่มีประสิทธิภาพ
เมษายน-กันยายน 2565
มากขึ้น
ได้ (ร่าง) แผนงานประกัน ปี 2566 ทั้ง 3 ด้าน ผ่าน
กันยายน 2565
การระดมความคิดจากผู้บริหารและบุคลากร
1) ได้ระบบ e-SAR ใช้ในการตรวจประเมิน
2) ผู้กากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีความเข้าใจใน
การเขียน รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
หลักฐานอ้างอิงและรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ทุกตัวบ่งชี้ถูกต้อง และครบถ้วน
ได้ข้อเสนอแนะการใช้งานจากหน่วยงานสนับสนุน
ทั้ง 5 หน่วยงาน และสานักมาตรฐานการศึกษา
ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งานได้จริง สาหรับหน่วยงาน
ระดับ ศูนย์ สานัก ทั้ง 5 หน่วยงานและ
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน

กันยายน 2565

กันยายน 2565
ตุลาคม 2565
ตุลาคม 2565

18

ลาดับ

กิจกรรม

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

15

นารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐาน เข้าสู่ระบบ e-SAR

ครั้ง

1

16

ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสานักมาตรฐาน
การศึกษา
รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จากหน่วยงาน
ภายนอก

เล่ม
ระบบ
ครั้ง

1
1
1

17

ผลที่คาดหวัง
หลักฐานอ้างอิงและรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR) พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่าน
1) ได้รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2) ส่ง e-SAR ทันเวลาที่กาหนด
ผลการประกันคุณภาพของสานัก ควรมีผลการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับ ดีมาก

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตุลาคม 2565
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2565
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 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ ทาการสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร รวมทั้งนาเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2564
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 ดังต่อไปนี้
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
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3.3. การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
3.4. การประเมินค่างาน
3.5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน
3.6. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
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. 2565
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ เป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
1

การจัดทาแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครั้ง

1

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

2

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

จานวนคู่มือในการปฏิบัติงาน

เล่ม

1

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

จานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ

ครั้ง

2

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

คน

14

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

คน

10

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการและการทางาน
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด
3
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
4
5

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน
ทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
ประเทศ

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ
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ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ
6

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม

คน

14

สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.64- ก.ย 65

หลังจากนั้นสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ทาการสารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจาก
คณะผู้บริหารสานักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
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แบบสำรวจควำมต้องกำรในกำรไปพัฒนำตนเองของบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
1

ผู้บริหาร

นายมารุต
เปี่ยมเกตุ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

1.โปรแกรมไพทอนสาหรับวิทยาการ 1. สามารถน ามาพั ฒ นาระบบ อบรม
ข้อมูล | Python Programming
การทางานของหน่วยงานได้
Online
for Data Science
2. นามาปรับใช้ในหน่วยงาน
ผ่าน
2.การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล |
3. เป็นแนวทางในการนามาปรับ
https://l
Digital Risk Management
ใช้กับหน่วยงาน
ms.thaim
3.แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียม
ooc.org/
ความพร้อมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
และ
อบรม
Online
ผ่าน
Zoom

/

/

/
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
2

บริหารงาน นางสาวนันทาวดี หัวหน้างานบริหาร
คุณศิลป์
ทัว่ ไป
ทั่วไป

การบริหารและการจัดการงาน

นาความรู้ที่ได้จากการอบรมมา

เข้าร่วม

สานักงาน เช่น ด้านการเงิน ด้าน

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

อบรม

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

มีองค์ความรู้ในการเข้าใจ

เข้าร่วม

ใหญ่ Big data & Data analysis

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

อบรมตาม

ขนาดใหญ่ สาหรับที่จะนามาใช้

หลักสูตรที่

/

แผนและงบประมาณ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้
การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
3

เทคโนโลยี นายธีระพงษ์
สารสนเทศ ใจคามา

หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัย

กาหนด

/
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
4

บริหารงาน นางสาวจริยา
หมื่นแก้ว
ทั่วไป

นักวิชาการเงิน
และบัญชี

1. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
เบื้องต้น
2. การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการ

1. มีความรู้ด้านการวางแผน
เข้าร่วม
ควบคุมด้านการเงินและ
อบรมตาม
งบประมาณ
วันเวลาที่
2. มีแนวทางในการวิเคราะห์งบ
กาหนด
การเงินเบื้องต้น เพื่อใช้ข้อมูลทาง
การเงินประกอบการประเมินผล
การดาเนินงาน
3. ตรวจสอบและจัดทาเอกสาร
การเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

/

5

เทคโนโลยี นางสาวรุ่งทิวา
สารสนเทศ กิตติยังกุล

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การผลิตรายวิชาออนไลน์

เทคนิคการผลิตวิชาออนไลน์ให้

/

น่าสนใจ ใช้งานได้จริง

อบรม
ปฏิบัติการ
workshop
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
6

เทคโนโลยี นางพรพิมล
สารสนเทศ แก้วฟุ้งรังษี

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนออนไลน์

ได้รับความรู้ในการใช้งาน

เข้าร่วม

เครื่องมือการเรียนการสอน

อบรม

/

ออนไลน์ที่ทันสมัย
เทคโนโลยี นายวิวัฒน์ชัย
สารสนเทศ ขาประไพ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การจัดทา cloud server และ

ได้พัฒนางานทางด้านระบบ

อบรมเชิง

เทคโนโลยีด้าน IOT

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

8

เทคโนโลยี นายเจษฎา
สารสนเทศ ยาวุฑฒิ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

อบรม NETWORKING

เพิ่มพูนความรู้

ออนไลน์

/

9

เทคโนโลยี ว่าที่ร้อยตรี
สารสนเทศ อานนท์
มะโนเมือง

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

Network

ได้รับการพัฒนา

เข้าร่วม

/

7

การอบรม
network

/
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
10 เทคโนโลยี นายชลิต โปธา
สารสนเทศ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

Java Script ,Java API ,System

สามารถนาความรู้ที่ได้มา

Analisis

ยกระดับขีดความสามารถระบบที่

ออนไลน์

/

พัฒนาขึ้น
11 เทคโนโลยี นายบัณฑิต
สารสนเทศ นันทะเทศ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

อบรมการพัฒนาระบบด้วย Nestjs

นาการอบรมที่ได้มาปรับปรุงและ

อบรม,

พัฒนางานใหม่ให้เกิด

อบรม

ประสิทธิภาพสูงสุด

ออนไลน์
ไปอบรม

12 เทคโนโลยี นายกฤษณ์
สารสนเทศ ขาวศรี

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การผลิตสื่อ

ได้รับความรู้ใหม่ๆ

13 เทคโนโลยี นายกุลชาติ
สารสนเทศ ปัญญาดี

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

สร้างงานด้านความปลอดภัย

ระบบ
สแกน
ใบหน้า

/

/

/
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
14 เทคโนโลยี นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศ

เทคโนโลยีใหม่ทางด้านระบบ

เพื่อนามาพัฒนาระบบเครือข่าย

เข้ารับการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

อบรมแบบ

ราชภัฏเชียงใหม่

/

On site
หรือ
Online

15 เทคโนโลยี นายจรูญ
สารสนเทศ บุตรแก้ว

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

การใช้งาน Google App Script

สามารถนา Google App Script
มาประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับ
Google Data Studio เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลหรือทารายงานของ
ฝ่ายซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

ออนไลน์

/
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ปีงบประมำณ 2565
ลำ
ดับ

งำน

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง

วิธีกำร

ต.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ก.ค.

พัฒนำ

64-

65-

65-

65-

ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65
16 เทคโนโลยี นายณัฐพงษ์
สารสนเทศ วงค์จันตา

นักวิชาการศึกษา

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

1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี อบรม
การถ่ายภาพสมัยใหม่
ออนไลน์
2. เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
หรือ
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ ออฟไลน์
ตัดต่อภาพ
(อย่างน้อย
3.เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และน า 1 ครัง้ /ปี)

/

ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
และเพื่ อ การให้ ค าปรึ ก ษาแก่
ผู้รับบริการ
17 เทคโนโลยี นายปิยะพงษ์
สารสนเทศ หินเกย

นักวิชาการศึกษา

การดูแลและบริหารจัดการ

ได้รับความรู้ใหม่ๆ แนวทางด้าน

คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ

อื่น ๆ มาปรับใช้ให้ดีขึ้น

อบรมและ
สัมมนา

/
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แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
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) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารภายในองค์กร (DSS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน
(Sustainable Information System)
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ”
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : 1. สถานการณ์ปัจจุบันเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(covid-19) ทาให้ต้องทางานในรูปแบบ Work From Home มากขึ้น อีกทั้งการประชุม
ออนไลน์ยังช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อ
สุขลักษณะที่ดีของคนในองค์กร
2. ขยายขอบเขตการประชุ ม ไปยั ง จุ ด ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ประสิทธิภาพของระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom จากผู้ใช้งาน
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51
เป้าหมายตามคารับรอง : 1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง
Zoom
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กระบวนการสกัดความรู้จากการทากิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการสกัดความรู้
ประเด็น/วิธีการ
(KM Process)
1.การกาหนดเป้ าหมายของการ ศึ ก ษาปั ญ หาและเหตุ ก ารณ์ ที่ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ อ าจพบเจอจากการ
จัดการความรู้
อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมผ่าน ประชุมผ่านช่องทาง Zoom
ช่ อ งทาง Zoom และก าหนด - การประชุมออนไลน์บางครั้งอาจเกิด
ขอบเขตงาน
คว ามบกพร่ อ งทางเทคนิ ค เช่ น
สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมเกิดอาการติดขัด เกิดอุปสรรค
ระหว่างการประชุมได้
- อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ มี คุ ณ ภาพต่ า หรื อ ไม่
รองรับ อาจเป็นอุปสรรคและปัญหา
เช่น ภาพมีคุณภาพต่า เสียงแตกหรือ
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่
มีกล้อง หรือไม่โครโฟน
- การเลื อ กใช้ โ ปรแกรมการประชุ ม
ออนไลน์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทา
ให้มีความเสี่ยงถูก Hack เอาข้อมูลการ
ประชุมที่สาคัญไปเปิดเผยได้
2.การสร้างและแสวงหาความรู้

จั ด กิ จ กรรม การดู แ ลระบบการ - ประชุมวางแผนทบทวนกระบวนการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง ทางาน
มีประสิทธิภาพ
- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- สรุปแนวทางปฏิบัติ ลงสู่การปฏิบัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติ งานจากแนวทาง
ใหม่
- ระบุปัญหาที่พบ
3.การสร้ า งความรู้ หรื อ แนว การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด - หาแนวทางการดูแลระบบการประชุม
ปฏิบัติ
กิ จ กรรม การดู แ ลระบบการ ผ่านช่องทาง Zoom ให้มีประสิทธิภาพ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process)
4. การประยุกต์ใช้ความรู้

กระบวนการสกัดความรู้
จัดประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ
ภายในองค์กร

ประเด็น/วิธีการ
- ประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทดลอง
ใช้แนวทางในการดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานถึง
ภายในองค์ ก รเพื่ อ หาแนวทาง แนวทางในการดูแลระบบการประชุมให้
ร่วมกัน
มีประสิทธิภาพ

6.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้

การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด - นาข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการ
กิ จ กรรม การดู แ ลระบบการ ปรับปรุงเพื่อการดูแลระบบการประชุม
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- ประสิทธิภาพระบบการประชุมออนไลน์
ผ่านช่องทาง Zoom
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51

7.การประเมินผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ

1. ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานมี ค วามพึ ง พอใจ
ประสิ ทธิภ าพของการดูแลระบบการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom

34

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2565
ชื่อหน่วยงาน : สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารภายในองค์กร (DSS) เพื่อการบริห ารงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพและยั้งยืน
(Sustainable Information System)
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ”
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง : ประสิทธิภาพของระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom จากผู้ใช้งาน
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51
กลุ่มเป้าหมายตามคารับรอง : ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้งาน สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การ กุมภาพันธ์
ดู แ ลระบบการประชุ ม ผ่ า น
2565
ช่ อ ง ท า ง Zoom อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ”

2

ออกแบบและหาแนวทางที่ดี
ในการดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom

มีนาคม
2565

3

จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่าย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท ด ล อ ง แ น ว
ท า ง ก า ร ใ น ก า ร ดู แ ล ก า ร
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดู แ ล ก า ร
ประชุ ม ผ่ า นช่ อ งทาง Zoom
และให้ ข้ อ เสนอแนะในการ
ปรับปรุง

มีนาคม
2565

4

เมษายน
2565

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
ผศ. ดร.กัลยา
ใจรักษ์

บั น ทึ ก การเล่ า เรื่ อ ง การ
บุคลากร
ดูแลระบบการประชุมผ่าน สานักดิจิทัล
ช่ อ งทาง Zoom อย่ า งมี เพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพ จานวน
1 ฉบับ
แนวทางในการดูแลระบบ
บุคลากร 1. นายธีระพงษ์
การประชุ ม ผ่ า นช่ อ งทาง สานักดิจิทัล
ใจคามา
Zoom จานวน 1 ฉบับ
เพื่อการศึกษา 2. นายเจษฎา
ยาวุฑฒิ
รายการประชุม เรื่อง การ
บุคลากร
นางสาวจริยา
ดูแลระบบการประชุมผ่าน สานักดิจิทัล
หมื่นแก้ว
ช่ อ งทาง Zoom อย่ า งมี เพื่อการศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ านวน 1
ฉบับ
รายงานการประชุม เรื่อง
บุคลากร
นางสาวจริยา
การดูแลระบบการประชุม สานักดิจิทัล
หมื่นแก้ว
ผ่านช่องทาง Zoom อย่าง เพื่อการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
และบุคลากรที่
จานวน 1 ฉบับ
ใช้งานของ
หน่วยงาน
ภายนอก
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ลาดับ
5

กิจกรรม
ปรับปรุงแนวทาง และ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
บุคลากร 1. นายธีระพงษ์
สานักดิจิทัล
ใจคามา
เพื่อการศึกษา 2. นายเจษฎา
ยาวุฑฒิ

กลุ่มเป้าหมาย

พฤษภาคม ผลการประเมินความพึง
2565
พอใจการใช้งาน 3.51 ขึ้น
ไป

วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle)
วงจรการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้

1. การมีคลังความรู้

1. ศึกษาปัญหาการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. กาหนดขอบเขตแนวทางการจัดการดูแลระบบการประชุม

2. การผลักดันให้นาความรู้ไปใช้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3. การนาความรู้ไปใช้

ผู้ที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom
ไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสรุ ป ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการท า จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ถึงประสิทธิภาพของการ
กิ จ กรรม ปั ญ หา/อุ ป สรรค ในการใช้ ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม
งานระบบ เก็บเข้าคลังความรู้
5. การนาความรู้มาปรับเป็นแนวปฏิบัติ นาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในการดาเนินงาน
และนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

36

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

จัดการระบบของการจัด การความรู้ข ององค์ กร 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 ใจคามา
นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นายจรูญ บุตรแก้ว
นายปิยะพงษ์ หินเกย
คุณลิขิต (Note Taker)

ผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่หลัก คือ
ผู้ จั ด การความรู้ ตั ว จริ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ (Explicit Knowledge)
และเป็นผู้ต้องมาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุ ถึง
“เป้าหมาย” ที่ตงั้ ไว้

นางสาวจริยา หมื่นแก้ว

ผู้ทาหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ จากกิจ กรรม
เพื่อบรรลุ เป้าหมายของงานแต่ล ะกิจกรรม บันทึกการประชุม
หรื อ บั น ทึ ก อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นการจัด การความรู้มี ความ
ต่ อ เนื่ อ ง การจดบั น ทึ ก อาจเป็ น การจดในกระดาษ บั น ทึ ก ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

คุณประสาน (Network Manager)
นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้
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คุณวิศาสตร์ (IT Wizard)
นายธีระพงษ์ ใจคามา
นายเจษฎา ยาวุฑฒิ

พัฒ นาแนวทางการดูแลระบบการประชุมผ่ านช่องทาง Zoom
ตามขอบเขตงานที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้งาน

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

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

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

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
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แผนบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2565
แผนบริหารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทาตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2555:26) 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดาเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับ ประเด็น
ความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น
1. กาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการบริห ารความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2565 มีความสอดคล้ องกับ วิสั ยทัศน์ คือ “เป็น องค์กรที่เ ป็น เลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่
1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
- เพื่อดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กั บ พั น ธกิ จ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
- เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดาเนินงาน
ได้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่วางไว้
- เพื่อให้ ผู้ ใช้บ ริ การด้า นเทคโนโลยีดิจิทัล ของหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives)
- เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ให้หน่วยงานสามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้
4) วัตุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
- เพื่อให้ การปฏิบั ติงานของหน่ว ยงาน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้ อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย
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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
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
ตารางระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่
SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจาปี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรม SR2.1 การดาเนินโครงการ กิจกรรม
ของสานักฯ ไม่สอดคล้องกับ
ขาดการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
แผนปฏิบัติการของสานักฯ
สานักฯ
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ SR3.1 ขาดการแจ้งรายละเอียดปรับ
กิจกรรม ไม่สามารถดาเนินงานตาม
ลดงบประมาณให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้
เพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของ
ความสาเร็จ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้อง FR1.1 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
กับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่ ทาให้รูปแบบกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงไป
จากที่ตั้งไว้
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ OR1.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
และใช้ในการปฏิบตั ิงานสูญหายจาก
ปลอดภัยประจาตึก อาคารมีทรัพย์สิน
การโจรกรรม
ราคาสูงและมองเห็นจากภายนอก
ชัดเจน

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
การดาเนินงานของสานักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การดาเนินงานของสานักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการของสานัก
โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติไม่สามารถ
ดาเนินงานได้

งบประมาณทีต่ ั้งไว้ไม่เพียงพอ หรือ ไม่
ตรงตามแผน ตัวชี้วัดไม่บรรลุ

เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
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ความเสี่ยง
OR2 การบริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้

OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
OR2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานระบบ
หลัก(Core Switch) ชารุด เนื่องจากมี เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
อายุการใช้งานมามากกว่า10ปี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever
ชารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา
มากกว่า10ปี
OR2.3 ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยใช้
งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มี
การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA

ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้

OR2.4 การหยุดชะงักของระบบ
คลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่

เว็บ cmru.ac.th ไม่สามารถใช้งานได้

OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จากความร้อน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

OR3.1 บุคลากรปฏิบตั ิงานผลิต
รายวิชาออนไลน์ทางานร่วมกันใน
รูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนทีต่ ้อง
เปิดหน้ากาก
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการ CR1.1 บุคลากรไม่มีความรูด้ ้าน
ร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ข้อบังคับ การทุจริต (ความเสี่ยงด้าน แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง (สามเหลี่ยม
บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ การทุจริต, ป.ป.ช)
บาล)

ข้อมูลถูกเผยแพร่สสู่ าธารณะ หรือถูก
เปลี่ยนแปลง

เสียชีวิต ร้ายแรงต่อสุขภาพ และเสี่ง
ต่อการแพร่ระบาด

มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในด้านข้อ
กฎหมาย
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
สานักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย
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3. 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

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
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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
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
SR2 การด าเนิ น งานโครงการ กิ จ กรรมของส านั ก ฯ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสานักฯ
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจาก
การโจรกรรม
OR2 การบริ ก ารด้ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และเว็ บ ไซต์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม
CR2 การทุจริต

โอกาส (L)

ผลกระทบ (I)

คะแนน

1
2

4
4

4
8

2

4

8

2

3

6

2

5

10

4

5

20

4

5

20

5
1

5
5

25
5

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดาเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว จึง
นามาเทียบตามคาอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ ชัด เจน เพื่อ นาเอาระดับ ความเสี่ย งสูง และสู ง มาก
ไปจัดลาดับความเสี่ยงต่อไป
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภท
โอกาส (L) ผลกระทบ (I)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
SR1 ยุ ท ธศาสตร์ / แผนงาน ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
1
4
มหาวิทยาลัย
SR2 การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมของสานักฯ ไม่สอดคล้อง
2
4
กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสานักฯ
SR3 การปรั บ ลดงบประมาณโครงการ กิ จ กรรม ไม่ ส ามารถ
4
3
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัด
2
3
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติ งาน
2
5
สูญหายจากการโจรกรรม
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้
4
5
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน
4
5
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม
5
5
CR2 การทุจริต
1
5

คะแนน

ระดับ

4

ปานกลาง

8

ปานกลาง

12

สูง

6

ปานกลาง

10

สูง

20

สูงมาก

20

สูงมาก

25
5

สูงมาก
ปานกลาง
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ผลกระทบกระทบของความเสี่ยง (I)

5
4

CR2

OR1

SR1

SR2,
SR3
FR1

3

OR2,
OR3

CR1

สูงมาก

ยอมรับไม่ได้

สูง

2

ยอมรับไม่ได้
ปานกลาง

1
1

2

3

4

5

ต่า

ยอมรับได้
ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)
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4) การจัดลาดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง
ซึ่งสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นาความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลาดับความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป
ตารางจัดลาดับความเสี่ยง
ประเภท

โอกาส ผลกระทบ
(L)
(I)
3. ความเสี่ยงเรื่องการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารและใช้ใน
2
5
การปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
4
5
เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้
OR3 บุคลากรปฏิบตั ิงานติดโควิด 19 จากการ
4
5
ปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
5
5
ครอบคลุม

คะแนน

ระดับ

ลาดับ

10

สูง

4

20

สูงมาก

3

20

สูงมาก

2

25

สูงมาก

1

4. ประเมินการควบคุมภายใน
นาปัจจัยเสี่ยงมีมีคะแนนการประเมินในระดับ สูงมาก และสูง มาประเมินการควบคุมภายใน
ตารางการประเมินการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุมที่ควรจัดทา การควบคุม
(2)
ในปัจจุบนั
(3)

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั
(4)
ความเสี่ยงลาดับ1 CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม
CR1.1 บุคลากรไม่มี
จัดส่งให้นิติกรตรวจสอบ
√
√
ความรู้ด้านกฎหมายที่
เอกสารสัญญาทุกครั้ง
เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงลาดับ 2 OR3 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ติดโควิด 19
OR3.1 บุคลากรปฏิบตั ิงาน จัดห้องปฏิบัติงานด้าน
X
X
ผลิตรายวิชาออนไลน์
การผลิตรายวิชา
ทางานร่วมกันในรูปแบบ ออนไลน์แบบรักษา
ห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่ ระยะห่าง แยกอย่าง
ต้องเปิดหน้ากาก
ชัดเจน

การควบคุมที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)

มีการควบคุมแล้ว และต้องทา
อย่างสม่าเสมอ

จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิต
รายวิชาออนไลน์แบบรักษา
ระยะห่าง
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ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุมที่ควรจัดทา การควบคุม
(2)
ในปัจจุบนั
(3)

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั
(4)

การควบคุมที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)

ความเสี่ยงลาดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก
OR2.1 อุปกรณ์สลับ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้
√
?
จั ด หาอุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณ
สัญญาณเครือข่ายหลัก
งานและการทางาน
เครือข่ายหลัก(Core Switch)
(Core Switch) ชารุด
(log) ของอุปกรณ์สลับ
ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งาน
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน สัญญาณเครือข่ายหลัก
มาก/ชารุด
มามากกว่า10ปี
อย่างสม่าเสมอ
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever ชารุด
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มามากกว่า10ปี

ตรวจสอบข้อมูลการใช้
งานและการทางาน
(log) ของคอมพิวเตอร์
เครือข่าย Sever อย่าง
สม่าเสมอ

√

?

จั ด หาคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
Sever ทดแทนตัวที่มีอายุการ
ใช้งานมาก/ชารุด

OR2.3 ฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน
ไม่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล PDPA

ตรวจสอบข้อมูลการใช้
งาน (log) ของ
ฐานข้อมูล อย่าง
สม่าเสมอ

√

?

จัดหาฐานข้อมูลที่มีการ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
PDPA

OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่

ตรวจสอบอีเมล์แจ้ง
เตือนจากผู้ใช้บริการ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลัยใช้บริการ
อยู่อย่างสม่าเสมอ

√

?

ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากเป็นบริการจาก
ภายนอก ใช้การเก็บสถิติการ
หยุดชะงักเพื่อพิจารณาการ
ต่ออายุ

OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จาก
ความร้อนของอุปกรณ์

จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์ชิ้นส่วน

X

X

แจ้งความต้องการอุปกรณ์
ดับเพลิงประเภทชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังกอง
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ปัจจัยเสี่ยง
(1)

อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การควบคุมที่ควรจัดทา การควบคุม
(2)
ในปัจจุบนั
(3)

อิเล็กทรอนิกส์ประจา
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั
(4)

การควบคุมที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)

อาคารสถานที่ เพื่อติดตั้งใน
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ความเสี่ยงลาดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม
OR1.1 อาคารมีทรัพย์สิน จัดหาเจ้าหน้าที่รักษา
X
X
แจ้งไปยังกองอาคารสถานที่
ราคาสูงและสามารถ
ความความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
มองเห็นจากภายนอก
ประจาตึก
ความร่วมมือด้านการจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
หมายเหตุ ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)
ช่อง (3) √ : มี X : ไม่มี ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติสม่าเสมอ ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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จัดการความเสี่ยง
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือก
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T’s Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/
ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์

วิธีการจัดการ
ต้นทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงลาดับ1 CR1 การทานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม
CR1.1 บุคลากรไม่
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
มีความรูด้ ้าน
ความเสีย่ งได้
กฎหมายที่
ลด
ลดความเสีย่ งโดย ค่าจ้างตาม
เกี่ยวข้อง
มีเจ้าหน้าที่ที่มี
อัตรา/เดือน
ความสามารถด้าน
กฎหมายในสานัก

เลี่ยง
ถ่ายโอน

ไม่สามารถเลี่ยงได้
จัดส่งเอกสารนิติ
กรรมสัญญาให้นิติ
กรของ
มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบเอกสาร
สัญญาทุกครั้ง

-

ความเสี่ยงลาดับ 2 OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบตั ิงาน
OR3.1 บุคลากร
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
ปฏิบัติงานผลิต
ได้เนื่องจากเกิดผล
รายวิชาออนไลน์
กระทบต่อการ
ทางานร่วมกันใน
สูญเสียชีวิต
รูปแบบห้องปิด
ลด
จัดหา/ปรับปรุง
ใกล้ชิดกับผู้สอนที่
ห้องผลิตรายวิชา (โยกย้าย/
ต้องเปิดหน้ากาก
ออนไลน์แบบ
จัดสรรจาก
รักษาระยะห่าง
อุปกรณ์ที่มี
อยู่)

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

สัญญาการจัด
จ้างต่าง ๆ
ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย
มหาวิทยาลัย
ไม่เสียเปรียบ
ในข้อกฎหมาย
ที่ระบุใน
สัญญา

-

เลือกกลยุทธ์ถ่ายโอนในการลด
ความเสีย่ ง เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่มีกรอบอัตรากาลังในการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ด้านนิติกร (ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจหลัก)

-

-

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
รูปแบบรักษา
ระยะห่าง
สร้างความ

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยดาเนินการจัดหา/
ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชา
ออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

ปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
-

เลี่ยง

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ
ถ่ายโอน
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
ความเสี่ยงลาดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้
OR2.1 อุปกรณ์
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
สลับสัญญาณ
ได้เนื่องจากเป็น
เครือข่ายหลัก
งานบริการหลัก
(Core Switch)
ของสานักฯ
ชารุด เนื่องจากมี
ลด
1. ตรวจสอบ
เห็นสถิตเิ พื่อ จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
อายุการใช้งานมา
ข้อมูลการใช้งาน
พยากรณ์
ลด โดยดาเนินการจัดหา
มากกว่า10ปี
และการทางาน
แนวโน้มการ อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย
(log) ของอุปกรณ์
เกิดความ
หลัก(Core Switch) ใน
สลับสัญญาณ
ผิดปกติของ
โครงการปีงบประมาณ 2566
เครือข่ายหลัก
อุปกรณ์เพื่อหา หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ
วิธีแก้ไข
กาหนดให้

เลี่ยง

2. จัดหาอุปกรณ์
สลับสัญญาณ
เครือข่ายหลัก
(Core Switch)
ทดแทนตัวที่มีอายุ
การใช้งานมาก/
ชารุด
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ

420,000

-

มีอุปกรณ์สลับ
สัญญาณ
เครือข่ายหลัก
(Core
Switch) ที่มี
ประสิทธิภาพ
ใช้งาน
-

-
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
ถ่ายโอน

OR2.2
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever ชารุด
เนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานมามากกว่า
10ปี

ยอมรับ

ลด

เลี่ยง

ถ่ายโอน

OR2.3 ฐานข้อมูล
ที่มหาวิทยาลัยใช้
งานในปัจจุบันเป็น
ระดับพื้นฐาน ไม่มี

ยอมรับ

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
1. ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้งาน
และการทางาน
(log) ของ
คอมพิวเตอร์
เครือข่าย Sever
อย่างสม่าเสมอ
2. จัดหา
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever
ทดแทนตัวที่มีอายุ
การใช้งานมาก/
ชารุด
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

-

เห็นสถิตเิ พื่อ
พยากรณ์
แนวโน้มการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
อุปกรณ์เพื่อหา
วิธีแก้ไข

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยดาเนินการจัดหา
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ใน
โครงการปีงบประมาณ 2566
หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้

985,000

มีคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย Sever
ที่มี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล
PDPA

กลยุทธ์

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้งาน
(log) ของ
ฐานข้อมูล อย่าง
สม่าเสมอ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

เห็นสถิตเิ พื่อ
พยากรณ์
แนวโน้มการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ฐานข้อมูลเพื่อ
หาวิธีแก้ไข

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยดาเนินการจัดหา
ฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล PDPA ใน
โครงการปีงบประมาณ 2566
หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้

2. จัดหาฐานข้อมูล
ที่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล
PDPA
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ

69,000

-

มีฐานข้อมูลที่มี
การป้องกัน
การโจรกรรม
ข้อมูล PDPA
-

-

-

-

-

ยอมรับ

เป็นการบริการ
จากผู้ให้บริการ
ภายนอกไม่
สามารถควบคุมได้

-

-

ลด

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นการ
เช่าใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก

-

-

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ยอมรับ เนื่องจากเป็นการ
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบอีเมล์แจ้งเตือนจาก
ผู้ใช้บริการระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่อย่าง
สม่าเสมอ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร
-

ลด

เลี่ยง

ถ่ายโอน

OR2.4 การ
หยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลัยใช้
บริการอยู่
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กลยุทธ์
เลี่ยง

ถ่ายโอน

OR2.5 เกิดเพลิง
ไหม้จากความร้อน
ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

ยอมรับ

ลด

เลี่ยง

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
ไม่สามารถยอมรับ
ได้ เนื่องจาก
เกิดผลเสียหาต่อ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
จัดหาอุปกรณ์
ดับเพลิงอุปกรณ์
ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ประจาห้อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

-

10,600

-

มีอุปกรณ์
ดับเพลิง
อุปกรณ์
ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ประจาห้อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
-

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยดาเนินการจัดหา
อุปกรณ์ดับเพลิงประเภท
อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประจาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โดยจัดทาเรื่องไปยังกองอาคาร
สถานที่ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
สานักฯ
ถ่ายโอน
ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของสานักฯ
ความเสี่ยงลาดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม
OR1.1 อาคารมี
ยอมรับ
ไม่สามารถยอมรับ
ทรัพย์สินราคาสูง
ได้ เนื่องจาก
และสามารถ
เกิดผลเสียหาต่อ
มองเห็นจาก
ทรัพย์สินของ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย

-

-
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กลยุทธ์
ลด

เลี่ยง

ถ่ายโอน

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
- ดูแลการเปิด/ปิด
ประตุหน้าต่าง
ทางเข้าสม่าเสมอ
- ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดและตรวจสอบ
ให้สามารถใช้งาน
ได้

ต้นทุน

ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเกิดผล
เสียหาต่อทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
แจ้งไปยังกอง
อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอความร่วมมือ
ด้านการจัด
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

-

-

-

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

สานัก ฯ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
ดาเนินการลด สม่าเสมอ
ความเสีย่ งจาก
ปัจจัยเสี่ยงตาม
ความ
รับผิดชอบ
และอุปกรณ์
ของสานักฯ
-

กองอาคาร
สถานที่
รับทราบความ
เสี่ยงของสานัก
ฯ และบริหาร
จัดการ
มาตรการ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย
อย่างรัดกุม

จัดการความเสีย่ งด้วยกลยุทธ์
ถ่ายโอน โดยแจ้งไปยังกอง
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความร่วมมือด้านการจัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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5. แผนบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทาให้สานักฯ เห็นแนวทางในการจั ด การความเสี่ ย งด้ ว ยกลยุ ท ธ์ 4T’s Strategies
ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
ลาดับ

1

2

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงลาดับ1 CR1
CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้
การทานิติกรรมสัญญาและ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม
(ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ)
ความเสี่ยงลาดับ 2 OR3
บุคลากรติดโควิด 19 จาก
การปฏิบัติงาน
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ดาเนินงาน)

OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงาน
ผ ลิ ต ร า ย วิ ช า อ อ น ไ ล น์
ท างานร่ ว มกั น ในรู ป แบบ
ห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่
ต้องเปิดหน้ากาก

กลยุทธ์
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด
จัดการความ
เสี่ยง
ถ่ายโอน กิจกรรม
จั ด ส่ ง เอกสารนิ ติ ก รรมสั ญ ญาให้ นิ ติ ก รของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
สถิติเอกสารนิติกรรมสัญญาที่จัดส่ง
ลด

กิจกรรม
1. จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบ
รักษาระยะห่าง
2. จั ด ท ามาตรการ/แนวปฏิ บั ติ การใช้ ห้ อ งผลิ ต
รายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง
อย่างน้อย 1 ห้อง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

งานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-

ต.ค. 64-ม.ค. 65

หน่วยพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
-ไม่มี-
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ลาดับ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
จัดการความ
เสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. มาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชา
ออนไลน์ 1 ฉบับ

3

ความเสี่ยงลาดับ 3 OR2
การบริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์
ภายในมหาวิทยาลัยไม่
สามารถให้บริการได้
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ดาเนินงาน)

OR2 . 1 อุ ป ก ร ณ์ ส ลั บ
สั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยหลั ก
( Core Switch) ช า รุ ด
เนื่ อ งจากมี อ ายุ ก ารใช้ งาน
มามากกว่า10ปี
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Sever ช ารุ ด เนื่ อ งจากมี
อายุการใช้งานมามากกว่ า
10ปี
OR2.3 ฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน

ลด

กิจกรรม
1. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณงานบริหารจัดการ
คอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ย โครงการปี ง บประมาณ
2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
2. ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (log) ของอุปกรณ์
สลับสัญญาณ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอทุกเดือน
ตัวชี้วัด
1. คาขอตั้งงบประมาณด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย
ให้ ค รอบคลุ ม (อุ ป กรณ์ ส ลั บ สั ญ ญาณ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูล)
2. รายงานสถิ ติ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล การใช้ ง าน
(log) ของอุปกรณ์สลับสัญญาณ คอมพิวเตอร์ แม่
ข่าย และฐานข้อมูล รายเดือน

ต.ค. 64-ก.ย. 65

หน่วยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
- ไม่มี-
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ลาดับ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์
จัดการความ
เสี่ยง

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยอมรับ

กิจกรรม
ตรวจสอบบริการคลาวด์จากผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด
รายงานสถิติการหยุดชะงักของบริการคลาวด์จาก
ผู้ให้บริการ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

หน่วยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย/
หน่วยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ MIS
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
- ไม่มี-

ไม่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล PDPA

OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัย
ใช้บริการอยู่

OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จาก
ความร้อนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ลด

กิจกรรม
ต.ค. 64- มี.ค. 65
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตั้ ง ประจ าห้ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่าย
ตัวชี้วัด

หน่วยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
- ไม่มี-
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ลาดับ

4

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงลาดับ 4 OR1
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการและใช้ในการ
ปฏิบัติงานสูญหายจากการ
โจรกรรม
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ดาเนินงาน)

ปัจจัยเสี่ยง

OR1.1 อาคารมีทรัพย์สิน
ราคาสูงและสามารถ
มองเห็นจากภายนอก

กลยุทธ์
จัดการความ
เสี่ยง

ถ่ายโอน

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. บันทึกข้อความขอการสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง
ประเภทอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
กองอาคารสถานที่ 1 ฉบับ
2. อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอุปกรณ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งประจาห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 1 ถัง
กิจกรรม
ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ต.ค 64.- มี.ค. 65 งานบริหารงานทั่วไป
ความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที่
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด
-ไม่มีบันทึกข้อความขอความร่วมมือสนับสนุนด้านการ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปยังกองอาคาร
สถานที่ 1 ฉบับ
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6. 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 2565 เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
2) จัดประชุมบุคลากร ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2565 เพื่อกากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3) 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
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