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บทน ำ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำ

ได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วน
งำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่   
1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็น
ส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of 
Digital for Education  

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร

บ้ำนเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำม

ภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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                                     โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ

ประจ าส านัก 

ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริหาร

ส านัก 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะผู้บริหำรส ำนักดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

 

 

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ 

ผู้อ ำนวยกำร 

ผศ.ดร.กัลยำ ใจรักษ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำยมำรุต เป่ียมเกตุ 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์ 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

นำยธีระพงษ์ ใจค ำมำ 

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 
 

                                               

  

 

                                   

 

 

    

 

หน่วยบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

นำยวิทูร อุ่นแสน 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยอำนนท์ มะโนเมือง 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยบัณฑติ นันทะเทศ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยกุลชำติ ปัญญำดี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยชลติ โปธำ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

หน่วยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนกิส ์

นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรงัษี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำงสำวรุ่งทิวำ กติิยังกุล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยกฤษณ์ ขำวศร ี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ
นักวิชำกำรศึกษำ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

นำยวิวัฒน์ชัย ข ำประไพ 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
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บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (ต่อ) 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพวิเตอร์ 

นำยปิยะพงษ ์หินเกย 
นักวิชำกำรศึกษำ 

นำยจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

หน่วยแผนและงบประมำณ หน่วยกำรเงินและบัญช ี

นำยอำนนท์  มะโนเมือง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

นำงสำวจริยำ หมื่นแก้ว
นักวิชำกำรเงินและบญัชี 

แผน 
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จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งหมด 20 คน สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 

ข้ำรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 19 

พนักงำนรำชกำร - 

รวม 20 

 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ 2565 จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้ำรำชกำร - 1 - 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 11 6 2 19 

พนักงำนรำชกำร - - - - 

รวม 11 7 2 20 
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แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพของ
ส านักฯ ดังนี ้

1) คณะกรรมการการประกันคณุภาพ 

2) คณะกรรมการการจัดการความรู ้

3) คณะกรรมการความเสี่ยง 

ชุด 3 ได้ผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพของส านักฯ ดังนี ้

1) การประกันคณุภาพ 

2) การจัดการความรู ้

3) ความเสีย่ง 

พฤศจิกายน 2564 

2 จัดประชุมน าผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย์ ส านัก (ปีงบประมาณ 
2564) และผลตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ 2564) เพื่อจัดท า 
Improvement Plan ประจ าปี 2565 

แผน 1 ได้ Improvement Plan ส าหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

พฤศจิกายน 2564 

3 เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของส านักฯ 

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของส านักฯ เพื่อปรับแก้ Improvement 
Plan 

กุมภาพันธ ์2565 

4 จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงานต่างๆ โดยน า Improvement 
Plan มาใช้ (ปีงบประมาณ 2565)  

1) แผนการจดัการความรู้  
2) แผนความเสี่ยง 
3) แผนบุคลากร 

แผน 3 มีแผนงานในด้านตา่งๆ ที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักฯ 

มีนาคม 2565 

5 เผยแพร่แผนงานบนเว็บไซต์ของส านักฯ เว็บไซต ์ 1 ผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนบคุคลภายนอก 
ทราบแผนการท างาน 

มีนาคม  2565 

6 ด าเนินงานตามแผนงานในข้อ 4 รายงาน 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน กุมภาพันธ-์กันยายน 2565 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

7 จัดประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน (รายไตรมาส) ครั้ง 4 ผู้บริหารและบุคลากร ได้ทราบและท าการทบทวน
เพื่อปรับแก ้

ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 

8 ด าเนินการพัฒนาระบบ ทดลองใช้ และเก็บข้อมลู ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ (Monitoring and Evaluation 
System : MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคณุภาพหน่วยงาน
สนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ปี 2565 

ระบบ 2 ได้ระบบตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ให้บริการ (Monitoring and Evaluation System 
: MES) และระบบบริหารจัดการงานประกันคณุภาพ
หน่วยงานสนับสนุน (e-SAR) ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ ปี 2564 

กุมภาพันธ-์กันยายน 2565 

9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดบัหน่วยงานสนับสนุน และด าเนิน
ปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑป์ระกันคณุภาพ ปีงบประมาณ 2565 

ระบบ 1 ได้สารสนเทศในการจดัเก็บ e-SAR ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เมษายน-กันยายน 2565 

10 จัดประชุมเพื่อน าผลการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2565 มา
วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 
2566 เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนต่าง ๆ ปี 2566 

แผน 3 ได้ (ร่าง) แผนงานประกัน ปี 2566 ทั้ง 3 ด้าน ผ่าน
การระดมความคิดจากผู้บรหิารและบุคลากร  

กันยายน 2565 

11 จัดประชุมเพื่อท าความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ครั้ง 1 1)  ได้ระบบ e-SAR ใช้ในการตรวจประเมิน 
2) ผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีมีความเข้าใจใน
การเขียน รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

กันยายน 2565 

12 จัดประชุมก ากบัติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกตัวบ่งช้ีถูกต้อง และครบถ้วน 

กันยายน 2565 

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

ครั้ง 1 ได้ข้อเสนอแนะการใช้งานจากหนว่ยงานสนับสนุน
ทั้ง 5 หน่วยงาน และส านักมาตรฐานการศึกษา 

ตุลาคม 2565 

14 ด าเนินการปรับแก้ e-SAR ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานหน่วยงาน
ระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงานและส านักมาตรฐานการศึกษา 

ครั้ง 1 ได้ระบบ e-SAR ที่ใช้งานได้จริง ส าหรับหน่วยงาน
ระดับ ศูนย์ ส านัก ทั้ง 5 หน่วยงานและ
คณะกรรมการผูต้รวจประเมิน 

ตุลาคม 2565 

17 



ล าดับ กิจกรรม หน่วยนับ ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

15 น ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมหลักฐาน เข้าสู่ระบบ e-SAR ครั้ง 1 หลักฐานอ้างอิงและรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR)  พร้อมให้ผู้ตรวจประเมินอ่าน 

ตุลาคม 2565 

16 ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังส านักมาตรฐาน
การศึกษา 

เล่ม 
ระบบ  

1 
1 

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

ตุลาคม 2565 

17 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จากหน่วยงาน
ภายนอก 

ครั้ง 1  ผลการประกันคุณภาพของส านัก ควรมีผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดบั ดีมาก 

พฤศจิกายน 2565 
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลส าเร็จ การด าเนินงานของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ควรด าเนินการ ทั้งนี้อาศัยข้อมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมิน

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องที่ท าให้บรรลุผลตามที่หน่วยงานต้องการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท าการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร รวมทั้งน าเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 

มาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.1. การจัดการความรู้ (KM) 

1.2. การประชุมภายในหน่วยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1.3. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. การสร้างมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี้ 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ต้อง

รับผิดชอบ 

3.2.  การจัดท าวิจัยของหน่วยงาน 
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3.3.  การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3.4. การประเมินค่างาน 

3.5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน 

3.6. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4.1. การสร้างจิตส านึกท่ีดี มีจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

4.2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4.3. การส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการส านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑ์ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 

2 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงาน เล่ม 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

3 
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

จ านวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ 

ครั้ง 2 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  

4 
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน 

คน 14 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 

5 
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

ประเทศ  

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 
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ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

6 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม คน 14 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.64-  ก.ย 65 

 

หลังจากนั้นส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ท าการส ารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยผ่านการตรวจสอบจาก   

คณะผู้บริหารส านักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว  แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
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แบบส ำรวจควำมต้องกำรในกำรไปพัฒนำตนเองของบุคลำกรในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

1 ผู้บริหาร นายมารุต   
เปี่ยมเกตุ 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1. โปรแกรมไพทอนส าหรับวิทยาการ
ข้อมูล | Python Programming 
for Data Science 

2. การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | 
Digital Risk Management 

3. แนวปฏิบัติขององค์กรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

1. สามารถน ามาพัฒนาระบบ
การท างานของหน่วยงานได้ 

2. น ามาปรับใช้ในหน่วยงาน 
3. เป็นแนวทางในการน ามาปรับ

ใช้กับหน่วยงาน 

อบรม 

Online 

ผ่าน 

https://l

ms.thaim

ooc.org/ 

และ 

อบรม 

Online 

ผ่าน 

Zoom 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

2 บริหารงาน

ทั่วไป 

นางสาวนันทาวดี  
คุณศิลป์ 

หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป 

การบริหารและการจัดการงาน

ส านักงาน เช่น ด้านการเงิน ด้าน

แผนและงบประมาณ การประกัน

คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้

การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เข้าร่วม

อบรม 

 /   

3 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายธีระพงษ์  
 ใจค ามา 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ Big data & Data analysis 

มีองค์ความรู้ในการเข้าใจ

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ ส าหรับที่จะน ามาใช้

ในมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วม

อบรมตาม

หลักสูตรที่

ก าหนด 

 

 /   
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ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

4 บริหารงาน

ทั่วไป 

นางสาวจริยา   
หมื่นแก้ว 

นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 

1.  เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
เบื้องต้น 

2.  การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการ 

1. มีความรู้ด้านการวางแผน 
ควบคุมด้านการเงินและ
งบประมาณ 
2. มีแนวทางในการวิเคราะห์งบ
การเงินเบื้องต้น เพ่ือใช้ข้อมูลทาง
การเงินประกอบการประเมินผล
การด าเนินงาน 
3. ตรวจสอบและจัดท าเอกสาร
การเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

เข้าร่วม

อบรมตาม

วันเวลาที่

ก าหนด 

  /  

 

 

5 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นางสาวรุ่งทิวา   
กิตติยังกุล 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การผลิตรายวิชาออนไลน์ เทคนิคการผลิตวิชาออนไลน์ให้

น่าสนใจ ใช้งานได้จริง 

อบรม

ปฏิบัติการ 

workshop 

  /  
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ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

6 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นางพรพิมล   
แก้วฟุ้งรังษี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การเรียนการสอนออนไลน์ ได้รับความรู้ในการใช้งาน

เครื่องมือการเรียนการสอน

ออนไลน์ที่ทันสมัย 

เข้าร่วม

อบรม 

  /  

7 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายวิวัฒน์ชัย   
ข าประไพ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การจัดท า cloud server และ

เทคโนโลยีด้าน IOT 

ได้พัฒนางานทางด้านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

   / 

8 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายเจษฎา   
ยาวุฑฒิ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อบรม NETWORKING เพ่ิมพูนความรู้ ออนไลน์   /  

9 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว่าที่ร้อยตรี
อานนท์   
มะโนเมือง 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

Network ได้รับการพัฒนา เข้าร่วม

การอบรม 

network 

  /  
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ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

10 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายชลิต  โปธา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

Java Script ,Java API ,System 

Analisis 

สามารถน าความรู้ที่ได้มา

ยกระดับขีดความสามารถระบบที่

พัฒนาขึ้น 

ออนไลน์  /   

11 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายบัณฑิต   
นันทะเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อบรมการพัฒนาระบบด้วย Nestjs น าการอบรมที่ได้มาปรับปรุงและ

พัฒนางานใหม่ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

อบรม, 

อบรม

ออนไลน์ 

  /  

12 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายกฤษณ์   
ขาวศรี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การผลิตสื่อ ได้รับความรู้ใหม่ๆ  ไปอบรม    / 

13 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายกุลชาติ  
ปัญญาดี 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ สร้างงานด้านความปลอดภัย ระบบ

สแกน

ใบหน้า 

 /   
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ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

14 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายวิทูร  อุ่นแสน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีใหม่ทางด้านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือน ามาพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

เข้ารับการ

อบรมแบบ 

On site 

หรือ 

Online 

  /  

15 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายจรูญ   
บุตรแก้ว 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การใช้งาน Google App Script สามารถน า Google App Script 

มาประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับ 

Google Data Studio เพ่ือ

จัดเก็บข้อมูลหรือท ารายงานของ

ฝ่ายซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 

ออนไลน์   /  

28 



ล ำ

ดับ 
งำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หัวข้อที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

วิธีกำร

พัฒนำ 

ปีงบประมำณ 2565 

ต.ค.

64-

ธ.ค.64 

ม.ค.

65-

มี.ค.65 

เม.ย.

65-

มิ.ย.65 

ก.ค.

65-

ก.ย.65 

16 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายณัฐพงษ์   
วงค์จันตา 

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

Presentation 

1.เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพสมัยใหม่ 
2. เพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ 
โปรแกรม และ อุปกรณ์ ในการ
ตัดต่อภาพ 
3. เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้  และน า

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ งาน 

และเ พ่ือการให้ค าปรึกษาแก่

ผู้รับบริการ 

อบรม
ออนไลน์

หรือ
ออฟไลน์ 

(อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป)ี 

  /  

17 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายปิยะพงษ์  
หินเกย 

นักวิชาการศึกษา การดูแลและบริหารจัดการ

คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ 

ได้รับความรู้ใหม่ๆ แนวทางด้าน

อ่ืน ๆ มาปรับใช้ให้ดีขึ้น 

อบรมและ

สัมมนา 

  /  
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แผนการจัดการความรู ้KM Action Plan) ปงีบประมาณ 2565 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

      

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์    : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารภายในองค์กร (DSS) เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน 
(Sustainable Information System) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้  :   1. สถานการณ์ปัจจุบันเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(covid-19) ท าให้ต้องท างานในรูปแบบ  Work From Home มากขึ้น อีกท้ังการประชุม
ออนไลน์ยังช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพ่ือ
สุขลักษณะที่ดีของคนในองค์กร 

                                       2. ขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในองค์กรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง  :  ประสิทธิภาพของระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom จากผู้ใช้งาน  
             ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51 

เป้าหมายตามค ารับรอง : 1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง 
Zoom  
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กระบวนการสกัดความรู้จากการท ากิจกรรม 

 
กระบวนการจัดการความรู้ 

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู้ ประเด็น/วิธีการ 

1.การก าหนดเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 
 
 

ศึกษาปัญหาและเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมผ่าน
ช่ องทาง  Zoom และก าหนด
ขอบเขตงาน 

วิเคราะห์ปัญหาที่อาจพบเจอจากการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
- การประชุมออนไลน์บางครั้งอาจเกิด

คว ามบกพร่ อ งทา ง เทคนิ ค  เ ช่ น 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ เข้าร่วม
ประชุมเกิดอาการติดขัด เกิดอุปสรรค
ระหว่างการประชุมได้ 

- อุปกรณ์ที่ ใช้ มี คุณภาพต่ า หรื อ ไม่
รองรับ อาจเป็นอุปสรรคและปัญหา 
เช่น ภาพมีคุณภาพต่ า เสียงแตกหรือ
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่
มีกล้อง หรือไม่โครโฟน 

- การเลือกใช้โปรแกรมการประชุม
ออนไลน์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท า
ให้มีความเสี่ยงถูก Hack เอาข้อมูลการ
ประชุมที่ส าคัญไปเปิดเผยได้  

  
2.การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดกิจกรรม การดูแลระบบการ

ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

- ประชุมวางแผนทบทวนกระบวนการ
ท างาน 

- หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- สรุปแนวทางปฏิบัติ ลงสู่การปฏิบัติ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานจากแนวทาง

ใหม ่
- ระบุปัญหาที่พบ 

3 .การสร้ า งความรู้  หรื อแนว
ปฏิบัติ 

การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด
กิจกรรม  การดูแลระบบการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- หาแนวทางการดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom ให้มีประสิทธิภาพ 

32 



กระบวนการจัดการความรู้ 
(KM Process) 

กระบวนการสกัดความรู้ ประเด็น/วิธีการ 

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ จัดประชุมเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติ
ภายในองค์กร 

- ประชุมแจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ทดลอง
ใช้แนวทางในการดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกัน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานถึง
แนวทางในการดูแลระบบการประชุมให้
มีประสิทธิภาพ  
 

6.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ การบันทึกการเล่าเรื่องจากการจัด
กิจกรรม การดูแลระบบการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- น าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือการดูแลระบบการประชุม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.การประเมินผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
 
 
 
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 

- ประสิทธิภาพระบบการประชุมออนไลน์
ผ่านช่องทาง Zoom  
ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51 

 
1. ผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพของการดูแลระบบการ
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2565 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารภายในองค์กร (DSS) เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน 
(Sustainable Information System) 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค ารับรอง :   ประสิทธิภาพของระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom จากผู้ใช้งาน  
                          ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51                            

กลุ่มเป้าหมายตามค ารับรอง : ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้งาน ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การ
ดูแลระบบการประชุมผ่าน
ช่ อ ง ท า ง  Zoom อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ” 

กุมภาพันธ์ 
2565 

บันทึกการเล่าเรื่อง การ
ดูแลระบบการประชุมผ่าน
ช่องทาง Zoom อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน  
1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

ผศ. ดร.กัลยา 
ใจรักษ์ 

2 ออกแบบและหาแนวทางที่ดี
ในการดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom 

มีนาคม 
2565 

แนวทางในการดูแลระบบ
การประชุมผ่านช่องทาง 
Zoom จ านวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

1. นายธีระพงษ์  
ใจค ามา 

2. นายเจษฎา  
ยาวุฑฒิ 

3 จัดประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือแจ้งให้ทุกฝ่าย
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 

มีนาคม 
2565 

รายการประชุม เรื่อง การ
ดูแลระบบการประชุมผ่าน
ช่องทาง Zoom อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 
ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

นางสาวจริยา  
หมื่นแก้ว 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
แนวทา ง ในกา ร ดู แ ลก า ร
ประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 

เมษายน 
2565 

รายงานการประชุม เรื่อง 
การดูแลระบบการประชุม
ผ่านช่องทาง Zoom อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
จ านวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
และบุคลากรที่

ใช้งานของ
หน่วยงาน
ภายนอก 

นางสาวจริยา  
หมื่นแก้ว 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หมายเหตุ 
5 ปรับปรุงแนวทาง และ

ประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน 

พฤษภาคม 
2565 

ผลการประเมินความพึง
พอใจการใช้งาน 3.51 ขึ้น
ไป 

บุคลากร  
ส านักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

1. นายธีระพงษ์  
ใจค ามา 

2. นายเจษฎา   
ยาวุฑฒิ 

 

วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 

วงจรการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ 

1. การมีคลังความรู้ 1. ศึกษาปัญหาการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
3. ก าหนดขอบเขตแนวทางการจัดการดูแลระบบการประชุม 

2. การผลักดันให้น าความรู้ไปใช้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3. การน าความรู้ไปใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้องน าแนวทางการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
ไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสรุปความรู้ที่ ได้จากการท า
กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้
งานระบบ เก็บเข้าคลังความรู้ 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ถึงประสิทธิภาพของการ
ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม 

5. การน าความรู้มาปรับเป็นแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน 

น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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ทีมงานการจัดการองคค์วามรู้ (KM : Knowledge Management)  

คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน บริหารจัดการความรู้ ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

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

คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer , CKO) 

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ 
ผศ. ดร.กัลยา  ใจรักษ์ 

จัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร มีบทบาท คือ 
ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเชื่อมโยง
เป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงานเข้ากับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) 

นายมารุต  เปี่ยมเกตุ ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ มีบทบาทหรือมีหน้าที่
หลัก คือ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ และอ านวยความ
สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คุณกิจ (Knowledge Practitioner ,KP) 

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ 
นายธีระพงษ์  ใจค ามา 
นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ 
นายจรูญ  บุตรแก้ว 
นายปิยะพงษ์  หินเกย 

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

คุณลิขิต (Note Taker) 

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

คุณประสาน (Network Manager) 
นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเกิดพลังร่วมมือทาง
เครือข่ายในการเรียนรู้ 
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คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
นายธีระพงษ์  ใจค ามา 
นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ 

พัฒนาแนวทางการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom 
ตามขอบเขตงานที่ก าหนด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

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

นายมารุต  เปี่ยมเกตุ  

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์    
นายธีระพงษ์  ใจค ามา    
นายชลิต  โปธา    
นายวิวัฒน์ชัย           ข าประไพ  

นายอานนท์  มะโนเมือง  

นายกฤษณ์  ขาวศรี   

นายจรูญ  บุตรแก้ว   

นายวิทูร             อุ่นแสน   

นายบัณฑิต  นันทะเทศ  

นายกุลชาติ  ปัญญาดี  
นายเจษฎา  ยาวุฑฒ ิ  

นางสาวรุ่งทิวา            กิตติยังกุล  

นางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังสี 
นายณัฐพงษ์  วงศ์จันทร์ตา  

นายปิยะพงษ์            หินเกย    
นางสาวจริยา            หมื่นแก้ว  

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
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แผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

แผนบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้จัดท าตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง (2555:26) 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาด าเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็น

ความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  

- เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง

กับพันธกิจ ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)  

- เพ่ือป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่วางไว้ 

- เพ่ือให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 

3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives)  

- เพ่ือป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และ

ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ 

4) วัตุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)  

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนดของ

มหาวิทยาลัย 
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2. ระบุความเสี่ยง 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามค านิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  “ความเสี่ยง” หมายความว่า  

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ตาม

ประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 

4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR) 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

ตารางระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
ของส านักฯ ไมส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
ส านักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ 
กิจกรรม ไมส่ามารถด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ได ้

SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจ าปี 
 
SR2.1 การด าเนินโครงการ กิจกรรม
ขาดการเช่ือมโยง กับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของส านักฯ 
 
SR3.1 ขาดการแจ้งรายละเอียดปรับ
ลดงบประมาณให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ
เพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของ
ความส าเร็จ 

การด าเนินงานของส านักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การด าเนินงานของส านักฯ ไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการของส านัก 
 
โครงการทีไ่ด้รับอนมุัติไม่สามารถ
ด าเนินงานได ้

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณที่ได้รับไมส่อดคล้อง
กับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

FR1.1 สถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 
ท าให้รูปแบบกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลง
จากท่ีตั้งไว ้

งบประมาณทีต่ั้งไวไ้ม่เพียงพอ หรอื ไม่
ตรงตามแผน ตัวช้ีวัดไม่บรรล ุ

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บรกิาร
และใช้ในการปฏิบตัิงานสูญหายจาก
การโจรกรรม 
 
 

OR1.1 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจ าตึก อาคารมีทรัพย์สิน
ราคาสูงและมองเห็นจากภายนอก
ชัดเจน 
 

เกิดความเสียหายต่อทรัพยส์ินของ
มหาวิทยาลยั  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 
OR2 การบริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซต์ ภายใน
มหาวิทยาลยัไมส่ามารถให้บริการได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR3 บุคลากรตดิโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน 

OR2.1 อุปกรณ์สลับสญัญาณเครอืข่าย
หลัก(Core Switch) ช ารุด เนื่องจากมี
อายุการใช้งานมามากกว่า10ปี  
 
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever 
ช ารุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา
มากกว่า10ปี 
OR2.3 ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลยัใช้
งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มี
การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA 
 
OR2.4 การหยุดชะงักของระบบ
คลาวด์ที่มหาวิทยาลยัใช้บริการอยู ่
 
OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จากความร้อน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
OR3.1 บุคลากรปฏิบตัิงานผลิต
รายวิชาออนไลน์ท างานร่วมกันใน
รูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนทีต่้อง
เปิดหน้ากาก 

มหาวิทยาลยัไมส่ามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได ้
 
ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได ้
 
ข้อมูลถูกเผยแพร่สูส่าธารณะ หรือถูก
เปลี่ยนแปลง 
 
 
เว็บ cmru.ac.th ไมส่ามารถใช้งานได ้
 
 
มหาวิทยาลยัไมส่ามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได ้
 
เสียชีวิต ร้ายแรงต่อสุขภาพ และเสี่ง
ต่อการแพร่ระบาด 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR1 การท านิติกรรมสัญญาและการ
ร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการด าเนนิงาน 

CR1.1 บุคลากรไม่มีความรูด้้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

มหาวิทยาลยัเสยีเปรยีบในด้านข้อ
กฎหมาย 

ข้อบังคับ การทุจริต (ความเสี่ยงดา้น
บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล) 

แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง (สามเหลี่ยม
การทุจริต, ป.ป.ช) 

เกิดความเสียหายต่อทรัพยส์ินจากการ
ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ส านักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย 
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3. ประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการ

ประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการก าหนดเกณฑ์การ

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

เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ ์

 

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

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

 

ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
ผลกระทบความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด ไม่สามารถแก้ไขได ้
4 ค่อนข้างรุนแรง แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก 
3 ปานกลาง แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง 
2 น้อย แก้ไขได้ และมผีลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แก้ไขได้ ไม่มผีลผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน 

 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน การยอมรับ ค าอธิบาย 

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

ปานกลาง 
 

4-8 
 

ยอมรับได ้
 

ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจ
เฝ้าระวัง 

ต่ า 1-3 ยอมรับได ้ ความเสี่ยงท่ีใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
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2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา        

ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับ

คะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks) 

 

ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส (L) ผลกระทบ (I) คะแนน 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ได้ 

1 
2 
 
2 

4 
4 
 
4 

4 
8 
 
8 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

2 
 

3 
 

6 
 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจาก
การโจรกรรม 
OR2 การบริการด้ านเครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ต และเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ 
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน 

2 
 

4 
 
4 

5 
 

5 
 
5 

10 
 

20 
 

20 
4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)  
CR1 การท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม 
CR2 การทุจริต  

5 
1 

5 
5 

25 
5 

 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว จึง

น ามาเทียบตามค าอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อน าเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก 

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

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)  
SR1 ยุทธศาสตร์ /แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
SR2 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของส านักฯ ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักฯ 
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ได้ 

1 
 
2 
 
4 

4 
 
4 
 
3 

4 
 
8 
 

12 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

สูง 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)  
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัด
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2 3 6 ปานกลาง 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)  
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงาน
สูญหายจากการโจรกรรม 
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ 
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน 

2 
 
 

4 
 
4 

5 
 
 

5 
 
5 

10 
 
 

20 
 

20 

สูง 
 
 

สูงมาก 
 

สูงมาก 
4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 
CR1 การท านิติกรรมสัญญาและการร่างสญัญาไม่ครอบคลมุ 
CR2 การทุจริต 

5 
1 

5 
5 

25 
5 

สูงมาก 
ปานกลาง 

 

 

5 
        

4 
  2.1 

4.1 
3.1     

3 1.1       สูงมาก 

2 
       สูง 
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1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ต่ า 

5 
        

4 
  2.1 

4.1 
3.1     

3 1.1       สูงมาก 

2 
       สูง 

1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ต่ า 

5 
CR2 OR1  OR2, 

OR3 
CR1    

4 
SR1 SR2, 

SR3 
      

3  FR1      สูงมาก 

2 
       สูง 

1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ต่ า 

 

ผล
กร

ะท
บก

ระ
ทบ

ขอ
งค

วา
มเ

สี่ย
ง (

I) 
 

ยอมรับไม่ได้ 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
 

ยอมรับไม่ได้ 
 

ยอมรับได้ 
 

ยอมรับได้ 
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4) การจัดล าดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง 

ซึ่งส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้น าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดล าดับความเสี่ยง  

เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป 

ตารางจัดล าดับความเสี่ยง 
ประเภท โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน ระดับ ล าดับ 

3. ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินงาน (Operation Risk : OR)   
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ใน
การปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ 
OR3 บุคลากรปฏิบตัิงานติดโควิด 19 จากการ
ปฏิบัติงาน 

2 
 

4 
 
4 

5 
 

5 
 
5 

10 
 

20 
 

20 

สูง 
 

สูงมาก 
 

สูงมาก 

4 
 
3 
 
2 
 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)   
CR1 การท านิติกรรมสัญญาและการร่างสญัญาไม่
ครอบคลมุ 

5 5 25 สูงมาก 1 

 

4. ประเมินการควบคุมภายใน 

น าปัจจัยเสี่ยงมีมีคะแนนการประเมินในระดับ สูงมาก และสูง มาประเมินการควบคุมภายใน  

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน 
ปัจจัยเสี่ยง 

(1) 
การควบคุมที่ควรจัดท า 

(2) 
การควบคุม
ในปัจจุบนั 

(3) 

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั 

(4) 

การควบคุมที่ควรท าเพ่ิมเติม 
(5) 

ความเสี่ยงล าดับ1 CR1 การท านิติกรรมสญัญาและการร่างสญัญาไม่ครอบคลุม 
CR1.1 บุคลากรไม่มี
ความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

จัดส่งให้นิติกรตรวจสอบ
เอกสารสัญญาทุกครั้ง 
 

√ 
 
 

√ 
 
 

มีการควบคุมแล้ว และต้องท า
อย่างสม่ าเสมอ 

 
ความเสี่ยงล าดับ 2 OR3 บุคลากรปฏิบัติงานผลติรายวิชาออนไลนต์ิดโควดิ 19 
OR3.1 บุคลากรปฏิบตัิงาน
ผลิตรายวิชาออนไลน์
ท างานร่วมกันในรูปแบบ
ห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่
ต้องเปิดหน้ากาก 

จัดห้องปฏิบัติงานดา้น
การผลิตรายวิชา
ออนไลน์แบบรักษา
ระยะห่าง แยกอย่าง
ชัดเจน 

X X จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิต
รายวิชาออนไลน์แบบรักษา
ระยะห่าง 

5 
        

4 
  2.1 

4.1 
3.1     

3 1.1       สูงมาก 

2 
       สูง 

1        ปานกลาง 

 1 2 3 4 5   ต่ า 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า 
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบนั 

(3) 

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั 

(4) 

การควบคุมที่ควรท าเพ่ิมเติม 
(5) 

 
 
 
 
 
ความเสี่ยงล าดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยหยดุชะงัก 
OR2.1 อุปกรณ์สลับ
สัญญาณเครือข่ายหลัก
(Core Switch) ช ารุด 
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มามากกว่า10ปี  
 
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever ช ารุด 
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มามากกว่า10ปี 
 
 
OR2.3 ฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลยัใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นระดับพ้ืนฐาน 
ไม่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมลู PDPA 
 
OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลยัใช้บริการอยู ่
 
 
 
OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จาก
ความร้อนของอุปกรณ์

ตรวจสอบข้อมลูการใช้
งานและการท างาน 
(log) ของอุปกรณ์สลับ
สัญญาณเครือข่ายหลัก
อย่างสม่ าเสมอ  
 
ตรวจสอบข้อมลูการใช้
งานและการท างาน 
(log) ของคอมพิวเตอร์
เครือข่าย Sever อย่าง
สม่ าเสมอ  
 
ตรวจสอบข้อมลูการใช้
งาน (log) ของ
ฐานข้อมูล อย่าง
สม่ าเสมอ  
 
 
ตรวจสอบอเีมล์แจ้ง
เตือนจากผู้ใช้บริการ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลยัใช้บริการ
อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์ช้ินส่วน

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
X 
 

? 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
X 
 
 

จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่ายหลัก(Core Switch) 
ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งาน
มาก/ช ารุด 
 
 
จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
Sever ทดแทนตัวท่ีมีอายุการ
ใช้งานมาก/ช ารุด 
 

 
 
จัดหาฐานข้อมลูที่มีการ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมลู 
PDPA 
 
 
 
ไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากเป็นบริการจาก
ภายนอก ใช้การเก็บสถติิการ
หยุดชะงักเพ่ือพิจารณาการ
ต่ออายุ 
 
แจ้งความต้องการอุปกรณ์
ดับเพลิงประเภทช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกสไ์ปยังกอง
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ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

การควบคุมที่ควรจัดท า 
(2) 

การควบคุม
ในปัจจุบนั 

(3) 

ผลการ
ประเมินการ
ควบคุมใน
ปัจจุบนั 

(4) 

การควบคุมที่ควรท าเพ่ิมเติม 
(5) 

อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

อิเล็กทรอนิกส์ประจ า
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

อาคารสถานท่ี เพื่อตดิตั้งใน
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ความเสี่ยงล าดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR1.1 อาคารมีทรัพย์สิน
ราคาสูงและสามารถ
มองเห็นจากภายนอก 

จัดหาเจา้หน้าท่ีรักษา
ความความปลอดภยั
ประจ าตึก 

X 
 

X 
 

แจ้งไปยังกองอาคารสถานท่ี
ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ความร่วมมือด้านการจัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

หมายเหต ุความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4) 

ช่อง (3) √ : มี  X : ไม่มี  ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติสม ่าเสมอ  ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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จัดการความเสี่ยง 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือก

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

ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  

 

ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ

ความเสี่ยง 
ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ความเสี่ยงล าดับ1 CR1 การท านิติกรรมสญัญาและการร่างสญัญาไม่ครอบคลุม 
CR1.1 บุคลากรไม่
มีความรูด้้าน
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ความเสีย่งได้  

- - - 

ลด ลดความเสีย่งโดย
มีเจ้าหน้าที่ท่ีมี
ความสามารถดา้น
กฎหมายในส านัก 

ค่าจ้างตาม
อัตรา/เดือน 

สัญญาการจดั
จ้างต่าง ๆ 
ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 

- 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได ้ - - - 
ถ่ายโอน จัดส่งเอกสารนิติ

กรรมสัญญาให้นิติ
กรของ
มหาวิทยาลยั
ตรวจสอบเอกสาร
สัญญาทุกครั้ง 
 

- มหาวิทยาลยั
ไม่เสียเปรียบ
ในข้อกฎหมาย
ที่ระบุใน
สัญญา 

เลือกกลยุทธ์ถ่ายโอนในการลด
ความเสีย่ง เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่มีกรอบอัตราก าลังในการจัด
จ้างเจ้าหน้าท่ีด้านนติิกร (ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจหลัก) 

ความเสี่ยงล าดับ 2 OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบตัิงาน 
OR3.1 บุคลากร
ปฏิบัติงานผลิต
รายวิชาออนไลน์
ท างานร่วมกันใน
รูปแบบห้องปิด 
ใกล้ชิดกับผู้สอนที่
ต้องเปิดหน้ากาก 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเกดิผล
กระทบต่อการ
สูญเสียชีวิต 

- - - 

ลด จัดหา/ปรับปรุง
ห้องผลิตรายวิชา
ออนไลน์แบบ
รักษาระยะห่าง 

- 
(โยกย้าย/
จัดสรรจาก
อุปกรณ์ที่มี
อยู่) 

สามารถ
ปฏิบัติงานใน
รูปแบบรักษา
ระยะห่าง 
สร้างความ

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยด าเนินการจดัหา/
ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชา
ออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ  

- - - 

ความเสี่ยงล าดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได ้
OR2.1 อุปกรณ์
สลับสัญญาณ
เครือข่ายหลัก
(Core Switch) 
ช ารุด เนื่องจากมี
อายุการใช้งานมา
มากกว่า10ปี 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

ลด 1. ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้งาน
และการท างาน 
(log) ของอุปกรณ์
สลับสัญญาณ
เครือข่ายหลัก
อย่างสม่ าเสมอ  
 
2. จัดหาอุปกรณ์
สลับสัญญาณ
เครือข่ายหลัก
(Core Switch) 
ทดแทนตัวท่ีมีอายุ
การใช้งานมาก/
ช ารุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 

420,000 

เห็นสถิตเิพื่อ
พยากรณ์
แนวโน้มการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
อุปกรณ์เพื่อหา
วิธีแก้ไข 
 
มอีุปกรณส์ลับ
สัญญาณ
เครือข่ายหลัก
(Core 
Switch) ที่มี
ประสิทธิภาพ
ใช้งาน 

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยด าเนินการจดัหา
อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย
หลัก(Core Switch) ใน
โครงการปีงบประมาณ 2566 
หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลยั
ก าหนดให ้
 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

OR2.2 
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever ช ารุด 
เนื่องจากมีอายุการ
ใช้งานมามากกว่า
10ปี 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

ลด 1. ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้งาน
และการท างาน 
(log) ของ
คอมพิวเตอร์
เครือข่าย Sever 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
2. จัดหา
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย Sever 
ทดแทนตัวท่ีมีอายุ
การใช้งานมาก/
ช ารุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

985,000 

เห็นสถิตเิพื่อ
พยากรณ์
แนวโน้มการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
อุปกรณ์เพื่อหา
วิธีแก้ไข 
 
มคีอมพิวเตอร์
แม่ข่าย Sever 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยด าเนินการจดัหา
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ใน
โครงการปีงบประมาณ 2566 
หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลยั
ก าหนดให ้
 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

OR2.3 ฐานข้อมูล
ที่มหาวิทยาลัยใช้
งานในปัจจุบันเป็น
ระดับพื้นฐาน ไม่มี

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

การป้องกันการ
โจรกรรมข้อมลู 
PDPA 
 

ลด 1. ตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้งาน 
(log) ของ
ฐานข้อมูล อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
2. จัดหาฐานข้อมูล
ที่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมลู 
PDPA 

- 
 
 
 
 
 
 
 

69,000 
 
 

 

เห็นสถิตเิพื่อ
พยากรณ์
แนวโน้มการ
เกิดความ
ผิดปกติของ
ฐานข้อมูลเพื่อ
หาวิธีแก้ไข 
 
มฐีานข้อมูลที่มี
การป้องกัน
การโจรกรรม
ข้อมูล PDPA 

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยด าเนินการจดัหา
ฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมลู PDPA ใน
โครงการปีงบประมาณ 2566 
หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลยั
ก าหนดให ้
 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 
 

- - - 

OR2.4 การ
หยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลยัใช้
บริการอยู ่

ยอมรับ เป็นการบริการ
จากผู้ให้บริการ
ภายนอกไม่
สามารถควบคุมได ้

- - จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์ 
ยอมรับ เนื่องจากเป็นการ
บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่
มอบหมายใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบอเีมล์แจ้งเตือนจาก
ผู้ใช้บริการระบบคลาวด์ที่
มหาวิทยาลยัใช้บริการอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร 

ลด ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นการ
เช่าใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอก 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

OR2.5 เกิดเพลิง
ไหม้จากความร้อน
ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้ เนื่องจาก
เกิดผลเสียหาต่อ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั 

-  - 

ลด จัดหาอุปกรณ์
ดับเพลิงอุปกรณ์
ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ประจ าห้อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

10,600 มอีุปกรณ์
ดับเพลิง
อุปกรณ์
ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
ประจ าห้อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์
ลด โดยด าเนินการจดัหา
อุปกรณ์ดับเพลิงประเภท
อุปกรณ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประจ าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
โดยจดัท าเรื่องไปยังกองอาคาร
สถานท่ี หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้
เนื่องจากเป็นงาน
บริการหลักของ
ส านักฯ 

- - - 

ถ่ายโอน ไม่สามารถถ่ายโอน
ได้เนื่องจากเป็น
งานบริการหลัก
ของส านักฯ 

- - - 

ความเสี่ยงล าดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม 
OR1.1 อาคารมี
ทรัพย์สินราคาสูง
และสามารถ
มองเห็นจาก
ภายนอก 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับ
ได้ เนื่องจาก
เกิดผลเสียหาต่อ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั 

- - - 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ์ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ สรุปทางเลือกที่เหมาะสม 

ลด - ดูแลการเปดิ/ปดิ
ประตุหนา้ต่าง
ทางเข้าสม่ าเสมอ 
- ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดและตรวจสอบ
ให้สามารถใช้งาน
ได ้

- ส านัก ฯ
ด าเนินการลด
ความเสีย่งจาก
ปัจจัยเสี่ยงตาม
ความ
รับผิดชอบ 
และอุปกรณ์
ของส านักฯ 

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
สม่ าเสมอ 

เลี่ยง ไม่สามารถเลี่ยงได้ 
เนื่องจากเกิดผล
เสียหาต่อทรัพยส์ิน
ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

ถ่ายโอน แจ้งไปยังกอง
อาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ขอความร่วมมือ
ด้านการจดั
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

- กองอาคาร
สถานท่ี
รับทราบความ
เสี่ยงของส านัก
ฯ และบริหาร
จัดการ
มาตรการ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
มหาวิทยาลยั
อย่างรัดกุม 

จัดการความเสีย่งด้วยกลยุทธ์ 
ถ่ายโอน โดยแจ้งไปยังกอง
อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความร่วมมือด้านการจดั
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 

ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ท าให้ส านักฯ เห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T’s Strategies 

ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

  

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์

จัดการความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเสี่ยงล าดับ1 CR1 
การท านิติกรรมสัญญาและ
การร่างสญัญาไม่ครอบคลมุ 
(ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ)  
 

CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ถ่ายโอน กิจกรรม 
จัดส่ ง เอกสารนิติกรรมสัญญาให้นิ ติ กรของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
ตัวชี้วัด 
สถิติเอกสารนิติกรรมสัญญาที่จัดส่ง 

 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 

 
 

 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
 

2 ความเสี่ยงล าดับ 2 OR3 
บุคลากรติดโควิด 19 จาก
การปฏิบัติงาน 
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ด าเนินงาน) 

OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงาน
ผ ลิ ต ร า ย วิ ช า อ อ น ไ ล น์
ท างานร่วมกันในรูปแบบ
ห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่
ต้องเปิดหน้ากาก 

ลด 
 
 

กิจกรรม 
1. จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบ
รักษาระยะห่าง 
2. จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิต
รายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 
1. ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง 
อย่างน้อย 1 ห้อง 

 
ต.ค. 64-ม.ค. 65 

 
 

 
หน่วยพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
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ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. มาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชา
ออนไลน์ 1 ฉบับ 

3 ความเสี่ยงล าดับ 3 OR2 
การบริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์
ภายในมหาวิทยาลัยไม่
สามารถให้บริการได ้
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ด าเนินงาน) 

OR2 . 1  อุ ป ก ร ณ์ ส ลั บ
สัญญาณเครื อข่ ายหลัก
( Core Switch)  ช า รุ ด 
เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มามากกว่า10ปี 
 
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
Sever ช ารุด เนื่องจากมี
อายุการใช้งานมามากกว่า
10ปี 
 
OR2.3 ฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลยัใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นระดับพ้ืนฐาน 

ลด กิจกรรม 
1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณงานบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย โครงการปีงบประมาณ 
2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
2. ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (log) ของอุปกรณ์
สลับสัญญาณ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูล 
อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน 
ตัวชี้วัด 
1. ค าขอตั้งงบประมาณด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย
ให้ครอบคลุม (อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูล) 
2. รายงานสถิติการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน 
(log) ของอุปกรณ์สลับสัญญาณ คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และฐานข้อมูล รายเดือน 

 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 

 

 
หน่วยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
- ไม่มี- 
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ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมลู PDPA 

OR2.4 การหยุดชะงักของ
ระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัย
ใช้บริการอยู ่

ยอมรับ กิจกรรม 
ตรวจสอบบริการคลาวด์จากผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัด 
รายงานสถิติการหยุดชะงักของบริการคลาวด์จาก 
ผู้ให้บริการ 
 
 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 
 

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

OR2.5 เกิดเพลิงไหม้จาก
ความร้อนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ลด กิจกรรม 
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอุปกรณ์และช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งประจ าห้องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย 
ตัวชี้วัด 

ต.ค. 64- มี.ค. 65 
 

หน่วยบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์เครือข่าย  
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
- ไม่มี- 
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ล าดับ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์
จัดการความ

เสี่ยง 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บันทึกข้อความขอการสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลงิ
ประเภทอุปกรณ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
กองอาคารสถานท่ี 1 ฉบับ 
2. อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอุปกรณ์และช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งประจ าห้องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย 1 ถัง 

4 ความเสี่ยงล าดับ 4 OR1 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการและใช้ในการ
ปฏิบัติงานสญูหายจากการ
โจรกรรม 
(ความเสี่ยงเรื่องการ
ด าเนินงาน) 
 

OR1.1 อาคารมีทรัพย์สิน
ราคาสูงและสามารถ
มองเห็นจากภายนอก 

ถ่ายโอน กิจกรรม 
ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานท่ี 
ตัวชี้วัด 
บันทึกข้อความขอความร่วมมือสนับสนุนด้านการ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังกองอาคาร
สถานท่ี 1 ฉบับ 

 
ต.ค 64.- มี.ค. 65 

 

 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย  
-ไม่มี- 
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6. รายงาน/ติดตาม 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาด าเนินการเรื่องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk 

Reporting & Monitoring) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้ 

1) จัดประชุมคณกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ตลอด

ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

2) จัดประชุมบุคลากร ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก ากับ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภาย ใน 90 วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมตราฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 

พ.ศ.2561 ข้อ 9 
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