
การจัดท าเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือต้องการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk 
Owner) ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมินและจัดการความเสี่ยงเพ่ือสนองนโยบายลดการใช้
กระดาษของคณะฯและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นตามกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯที่ต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติให้แบ่งแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกเป็น Internet และ 
Intranet เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลบางประเภทที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ จึงได้มีการติดตั้งโปรแกรม Drupal 
และ Update Content  โดยให้สิทธิ์ ในการเข้ าถึงข้อมูลที่ ไม่เปิดเผยนี้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง                 
ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงด้วยระบบการยืนยันตัวตนการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายด้านความเสี่ยงซึ่งใช้ Username และ Password และมีการเก็บสถิติการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์งาน
บริหารความเสี่ยง หรือ http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/th  โดยใช้ Google Analytics เป็นเครื่องมือในการ
เก็บสถิติต่างๆซึ่งค่าสถิติที่น ามาวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดท าเว็บไซต์ที่แตกต่างกันไป 

ในปีงบประมาณ 2558 งานบริหารความเสี่ยงเก็บสถิติที่ส าคัญมาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น จ านวนการเข้าถึงข้อมูล,
จ านวนผู้ใช้งาน,จ านวนหน้าที่เปิด,ระยะเวลาที่ใช้,อัตราการตีกลับ,Top 5 page ที่มีการเข้าชมสูงสุดของข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยสู่สาธารณะ,ค าส าคัญ (Key Word) 100 ค าแรกที่ใช้ค้นหาในการเข้าถึงข้อมูล,ประเทศท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายด้านความเสี่ยง น ามาวิเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมได้ว่า 
 
 
 
 
 
                                   

จากข้อมูลการเข้าถึงทั้งหมดมีการเข้าถึงโดยผู้ใช้รายใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงข้อมูลมาก่อนจ านวน 27,046 ครั้ง 
มีอัตราการตีกลับหรือการเข้าชมหน้าเดียวแล้วปิดออกไปคิดเป็น 84.53% ใช้เวลาในการเข้าชมเฉลี่ย/ครั้ง 1 นาที 42 
วินาที และเข้าชมหน้าเว็บเฉลี่ย/ครั้ง 1.42 หน้า และการเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่กลับมาหรือผู้ที่เคยเข้าถึงข้อมูลแล้วกลับมา
เข้าถึงข้อมูลอีกจ านวน 6,474 ครั้ง มีอัตราการตีกลับ 74.31% ใช้เวลาในการเข้าชมเฉลี่ย/ครั้ง 2 นาที 28 วินาทีและ
เข้าชมหน้าเว็บเฉลี่ย/ครั้ง 2.38 หน้า เมื่อเปรียบเทียบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งสองประเภททั้งจ านวนและพฤติกรรม
พบว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่กลับมาจะน้อยกว่าผู้ใช้รายใหม่ถึง 20 ,572 ครั้งแต่พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่
กลับมามีความสนใจในข้อมูล/เนื้อหาในเว็บไซต์มากกว่า ส่วนผู้ใช้รายใหม่จะเปิดดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจและใช้เวลาไม่
นานนักจึงปิดออกไปจากเว็บไซต์โดยไม่ได้เข้าถึงข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลโดยการค้นหาจาก
ต่างประเทศจ านวนถึง 3,280 ครั้ง เช่น อเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆอีก 83 ประเทศ ซ่ึงมีการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้ต่างชาติเหล่านี้ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลไม่เกิน 1 นาที เนื่องจากภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยไม่รองรับการเข้าถึง
ข้อมูลของชาวต่างชาติซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ค่าสถิติหลายค่ารวมถึงอัตราการตีกลับมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย  
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     ปีงบประมาณ 2558 มีการเข้าถึงข้อมูล                                                                                    
33,520 ครั้ง  สูงทีสุ่ดในเดือนกันยายน 2558  
เนื่องจากช่วงเวลานั้นมีการ Upload Content 
ที่ส าคัญๆ เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยง   
ปีงบประมาณ 2559 
 

http://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/th
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เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละครั้ง (ตารางท่ี 3 หน้า 12) พบว่าการเข้าถึงข้อมูลในระยะสั้นไม่
เกิน 10 วินาทีมีจ านวนครั้งสูงสุด สาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลของชาวต่างชาติและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เมื่อไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จึงมีการปิดออกจากหน้านั้นไปในทันที 

ส าหรับ Top 5 page ที่มีการเข้าชมสูงสุดของข้อมูล
ที่เปิดเผยสู่สาธารณะพบว่าบทความเรื่องการควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COSO ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับ
ค าส าคัญ (Key Word) 100 ค าแรกที่ใช้ค้นหาในการเข้าถึง
ข้อมูล ร่วมกับค าว่า COSO และ Risk หรือ ความเสี่ยงด้วย
ดังรูปภาพที่ 1 

ในส่วนของการพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลของ
เครือข่าย พบว่าสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ เป็น
สมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้
เปิดเผยสู่สาธารณะมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มสมาชิก 6 – 12 เดือนและกลุ่มสมาชิก 1 – 6 เดือนตามล าดับ         
โดยสมาชิกกลุ่มบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงมีการเข้าถึงข้อมูลสูงสุด 7 คนจากสมาชิก 8 คน รองลงมาคือ             
ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงมีการเข้าถึงข้อมูล 35 คนจากสมาชิก 78 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานอยู่แล้วในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการเข้าถึงข้อมูล 4 
คน จากสมาชิก 35 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทีมเก่า 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีสมาชิกท่ีเข้าถึงข้อมูลจ านวนน้อยจากสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ผู้ประสานงาน
ด้านความเสี่ยงรวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากไม่อาจยกเลิกการ
เป็นสมาชิกของทีมเก่าได้จนกว่าจะมีการยืนยันสมาชิกเสร็จเรียบร้อยรวมถึงสมาชิกใหม่บางส่วนยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ที่
ได้รับ อีกท้ังผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงที่สังกัดระดับภาควิชายังไม่มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงจึงไม่เคยเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทีมปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งซึ่ งจะต้องด าเนินการแจ้งสิทธิ์
และรหัสผ่าน (Password) ให้ทราบต่อไป 

จากสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงใน 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีมี
ผู้สนใจเข้าชมอย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีแนวโน้มการเข้าชมที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีการด าเนินการประเมินและติดตามความเสี่ยงและช่วงที่มีการ Upload Content ส าคัญๆ ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้กระดาษยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะฯ ดังที่ส านักโรคอุบัติใหม่     
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในหลังจากที่ได้เข้าชมเว็บไซต์นั้น ซึ่งในอนาคตจะด าเนินการปรับปรุงสมาชิกเครือข่ายให้
เป็นปัจจุบันและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับการใช้งานของชาวต่างชาติต่อไปด้วย 
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  วัตถุประสงค์ของการท าเว็บไซต์ (Objectives) 

เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นท าขึ้นอย่างจริงจังเมื่อปลายปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 
ต้องการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมิน
และจัดการความเสี่ยงเพ่ือสนองต่อนโยบายลดการใช้กระดาษของคณะฯ และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นตามกลไกการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ที่ต้องการให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง โดยศึกษาวิธีการเขียนเว็บไซต์ อัพโหลดข้อมูลที่ส าคัญๆพร้อมทั้งและออกแบบให้สวยงาม 
น่าสนใจ  เนื่องจากเนื้อหาสาระในเว็บไซต์เดิมไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันและรูปแบบไม่น่าจูงใจ  

  ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

 ด้านเทคนิค (Technical)   
Drupal เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บที่ (content management system - CMS) ซึ่งเป็น

ระบบการจัดการเนื้อหาในรูปแบบของโอเพนซอร์ซ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และได้รับรางวัล 
Open Source CMS ต่างๆมากมายอีกท้ังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมคือ  

 ติดตั้งง่าย Installer Drupal มาพร้อมกับตัวติดตั้ง (Installer) ที่ใช้งานได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องมี
ความรู้ทางเทคนิคมากนัก เพียงแค่สร้างฐานข้อมูลและย้ายไฟล์ Drupal ไปบนเซิร์ฟเวอร์ งานที่
เหลือนั้นตัวติดตั้งของ Drupal จะช่วยจัดการให้ทั้งหมด 

 URL อ่านง่าย ในยุคที่ search engine ทวีความส าคัญมากอย่างในปัจจุบัน เจ้าของเว็บไซต์ต่าง
ต้องท า Search Engine Optimization เพ่ือเพ่ิมอันดับเว็บของตัวเอง Drupal มาพร้อมกับ
ความสามารถในการสร้าง URL ที่เหมาะสมกับ search engine ในตัว  

 พร้อมส าหรับบล็อกและเว็บบอร์ด Drupal เป็น CMS ที่ออกแบบมาเพ่ือเว็บชุมชนขนาดใหญ่
เป็นเป้าหมายหลัก Drupal จึงมีรวมส่วนของเว็บบล็อกและเว็บบอร์ดมาให้ในตัวโดยไม่ต้องติดตั้ง
อะไรเพ่ิมเติม แค่ลง Drupal สมาชิกในเว็บไซต์ของคุณสามารถเขียนบล็อกส่วนตัว และสนทนา
ผ่านเว็บบอร์ดได้ทันที 

 RSS Feed ในตัว ปัจจุบัน RSS หรือ Feed ได้รับความนิยมมาก ผู้อ่านสามารถสมัครสมาชิก 
RSS เพ่ือติดตามข่าวสารอย่างสะดวกและอัตโนมัติ ความสามารถด้าน RSS ถูกรวมเข้ามาใน 
Drupal ไม่ว่าจะสร้างเนื้อหาแบบใดในเว็บไซต์ก็ตาม Drupalจะสร้าง RSS Feed ให้โดยอัตโนมัติ  

 ปลอดภัย Drupal มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยมายาวนาน เว็บไซต์ที่สร้างด้วย Drupal ถูกโจมตี
ได้ยากมากและทางผู้พัฒนา Drupal ได้ออกรุ่นอัพเดตด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและ
ทันท่วงทีอยู่เสมอ 

 เพิ่มเติมความสามารถได้ไม่จ ากัด นอกจากความสามารถมาตรฐานที่ว่ามาแล้ว Drupal ยังมี
โมดูลเพิ่มเติมความสามารถอีกเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างโมดูลที่น่าสนใจมีดังนี้ 
 Google Maps - เชื่อมข้อมูลเว็บไซต์เข้ากับแผนที่ Google Maps 
 XML Sitemap - ส่งข้อมูลเว็บไซต์ไปยัง search engine อย่างอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมอันดับในผล

ค้นหา 

http://drupal.in.th/#download
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หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูล Drupal ได้ด าเนินการปรึกษากับงานสื่อสารองค์กรและออกแบบโครงสร้าง 
Web Page เพ่ือติดตั้งโปรแกรม Drupal และ Module ต่างๆพร้อมทดลองใช้ใน Server ส ารอง โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจาก http://drupal.org/ และแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม 
2. สร้าง database และ user ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของเว็บไซต์ 
3. ท าการติดตั้งโดยการเรียก path ที่ได้แตกไฟล์ติดตั้งไว้  
4. ติดตั้ง Module และ Theme ตามข้ันตอนจนเสร็จสิ้น 

และเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาจึงมีการประสานงานกับงานสื่อสารองค์กรในการติดตั้งและ 
Upload  Content ลงใน Server จริง พร้อมทั้งด าเนินการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Right) โดย
การก าหนด Username และ Password ให้ส าหรับผู้บริหารและผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง  (Risk 
Champion) ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งมีหลักการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 การก าหนดสิทธิ์ (Authorization - Who can access it?) 
คือ ขั้นตอนในการอนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือระบบใดได้บ้าง ก่อนอ่ืนต้อง
ทราบก่อนว่าบุคคลที่กล่าวอ้างนั้นคือใครตามข้ันตอนการพิสูจน์ตัวตนและต้องให้แน่ใจด้วยว่าการ
พิสูจน์ตัวตนนั้นถูกต้อง  

 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication - Who is who?) 
คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน ( Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง 
ในทางปฏิบัติจะแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ  

- การระบุตัวตน (Identification) คือขั้นตอนที่ผู้ใช้แสดงหลักฐานว่าตนเองคือใคร เช่น 
Username 

-  การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือแสดงว่าเป็นบุคคล
ที่กล่าวอ้างจริง เช่น Password 

 
 ด้านเนื้อหา (Content)  

หลังจากที่ได้รวบรวม จัดระเบียบข้อมูลจึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งที่ 
11/2556  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีมติให้แบ่งข้อมูลที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็น 2 แนวทางคือ ข้อมูลที่
สามารถเผยแพร่สู่ธารณะได้ (Internet) และข้อมูลที่จะต้องปกปิดเป็นความลับบุคคลภายนอกไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ (Intranet) จ าเป็นจะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล  โดยพิจารณาในแต่ละเมนูดัง
รายละเอียดดังนี้    

 

 

 

 

http://drupal.org/
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ตารางแสดงการพิจารณาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 

เมนูหลัก เมนูย่อย Intranet Internet 

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน   
บทความด้านความเสี่ยง   
วีดีโอด้านความเสี่ยง   

เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน   
หน้าที่ความรับผิดชอบ   
โครงสร้างการบริหาร   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ   
บุคลากร/แผนที่/ติดต่อเรา   

การบริหารความเสี่ยง ความหมายของการบริหารความเสี่ยง   
กรอบการบริหารความเสี่ยง   
นโยบายการบริหารความเสี่ยง   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (COSO)   

ผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง   
ผลการจัดการความเสี่ยง   
Dash  Board   
การควบคุมภายใน   
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยคณะฯ   
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะฯ   

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(BCM) 

ความรู้ด้าน BCM และ BCM ม.มหิดล เขตพญาไท   

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง   
ค าอธิบายแบบฟอร์ม   
เกณฑ์การวัดผลกระทบ   
เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด   

กิจกรรม แบ่งปันความรู้ /ภาพกิจกรรม/การอบรม   
ถาม-ตอบ ค าถามที่พบบ่อย/ถาม-ตอบ   
Risk Champion รายชื่อและบทบาทหน้าที่ Risk Champion    
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การ Upload Content ประจ าเดือนที่ส าคัญ 

เดือน Content ประจ าเดือนที่ส าคญั 
ต.ค.57  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (14/10/57) 
พ.ย.57  OSO-ERM บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

(ฉบบัภาษาไทย) (19/11/57) 
 ผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

(20/11/57) 
ธ.ค.57 ไม่ม ีContent ส าคัญ 
ม.ค.58  Enterprise Risk Management -Integrated 

Framework( Executive Summary ) 
(23/1/58) 

 การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558  
ไตรมาส 1-2 (27/1/58) 

ก.พ.58  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยง (BCM&COSO-ERM) (20/2/58) 
มี.ค.58  การประชุมชี้แจงการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง (23/3/58) 
เม.ย.58  อบรมผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง หลักสูตร 

COSO ERM - Advance Management 
(8/4/58) 

 การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558  ฉบับ 
Executive Summary (22/4/58) 

พ.ค.58  การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 3-4 (28/5/58) 
มิ.ย.58  การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 

(16/6/58) 
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(อ.เกศรินทร์ ภัทรเปรมเจริญ) (16/6/58) 
ก.ค.58  รากเหง้าของความเสี่ยง (24/7/58) 
ส.ค.58 ไม่ม ีContent ส าคัญ 
ก.ย.58 ไม่ม ีContent ส าคัญ 

 

1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ติดตั้งลงใน Server จริงได้มีการ Upload Content ต่างๆ เช่น รายงานการบริหารความ
เสี่ยง บทความด้านความเสี่ยง ข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดจนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการด าเนินงานด้าน
บริหารความเสี่ยง ทั้งในการประเมินความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการ 
Upload Content สม่ าเสมอทุกเดือน และมีการเก็บสถิติการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์พร้อมรายงานสถิติแก่
หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง  รองคณบดีและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งที่ 2/2558   วันที่  31  มีนาคม  2558 
2) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งที่ 3/2558   วันที่  26  พฤษภาคม  2558 
3) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งที่ 6/2558   วันที่  25  สิงหาคม  2558 
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 ผลการด าเนินงาน (Performence) 

 ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ (Key Indicater) 
Google Analytics เป็นเครื่องมือ (Tools) ที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์ งาน

บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีความสามารถหลักในการเก็บข้อมูลสถิตได้ดังต่อไปนี้คือ 

 สถิติเกี่ยวกับ Visitor รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ 

 สถิติเกี่ยวกับ Traffic รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

 สถิติเกี่ยวกับ Content รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเข้าชมเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ 

 สถิติเกี่ยวกับ Goal วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมายภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร 
 
 

ค่าสถิติที่เลือกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

ค าอังกฤษ ค าไทย ความหมายท่ีระบุ ความหมายท่ีเข้าใจได้ 

Sessions เซสชัน จ านวนรวมของเซสชันภายในช่วงวันท่ีเซส
ชันเป็นระยะเวลาทีผู่้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์
ของคุณ แอปและอื่นๆ ข้อมูลการใช้งาน
ทั้งหมด (การดูหน้าจอ เหตุการณ์ อี
คอมเมิรซ์ ฯลฯ)จะเชื่อมโยงกับเซสชัน 

จ านวนครั้งท่ีมีการเปิดหรือ
เข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลานั้นๆ 

Users ผู้ใช้ ผู้ใช้ที่มีเซสชันอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในช่วง
วันท่ีที่เลือกซึ่งรวมถึงผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่
กลับมา 

จ านวนคนท่ีเปิดในช่วงเวลา
นั้น 

Pageviews จ านวนหน้าท่ีมีการเปิด จ านวนหน้าท่ีมีการเปิด คือจ านวนรวมของ
หน้าเว็บท่ีมีการเปิด การดูหน้าเว็บเดียวซ้ า
หลายครั้งจะถูกนับด้วย 

จ านวนหน้าท่ีมีการเปิดทั้งหมด
รวมทั้งที่เปิดซ้ าหน้าเดียว 

Pages/Session หน้า/เซสชัน หน้า/เซสชัน (จ านวนหน้าเว็บเฉลีย่ที่ดู) คือ
จ านวนเฉลี่ยของหน้าท่ีมีการดรูะหว่างเซส
ชัน การดหูน้าเว็บเดียวซ้ าหลายครั้งจะถูก
นับด้วย 

จ านวนหน้าท่ีมีการเปิดดตู่อ
การเปิดหนึ่งครั้ง 

Avg.Session 
Duration 

ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย ระยะเวลาของเซสชันโดยเฉลีย่ ระยะเวลาเฉลี่ยต่อการเปิด
หนึ่งครั้ง 

Bounce Rate อัตราการตีกลับ อัตราตีกลับ คือเปอรเ์ซ็นต์ของการเข้าชม
หน้าเดียว (การเข้าชมที่ผู้เข้าชมออกจาก
เว็บไซต์ของคณุจากหน้าท่ีเข้าชมโดยไมไ่ดม้ี
การโตต้อบใดๆ กับหน้านั้น) 

ร้อยละการเปดิค้างไว้หน้า
เดียว โดยไมม่ีการตอบโต้ใดๆ
แล้วออกจากหน้าน้ัน 

% New Sessions % เซสชันใหม ่ เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของการเขา้ชมครั้ง
แรก 

ร้อยละของการเปิดดูครั้งแรก 
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ค าอังกฤษ ค าไทย ความหมายท่ีระบุ ความหมายท่ีเข้าใจได้ 

Unique Pageviews จ านวนหน้าท่ีมีการเปิด
ที่ไม่ซ้ า 

จ านวนหน้าท่ีมีการเปิดที่ไม่ซ้ า คือจ านวน
การเข้าชมระหว่างท่ีมีการดูหน้าเวบ็ท่ีระบุ
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จ านวนหน้าท่ีมกีารเปิดที่
ไม่ซ้ าจะถูกนับส าหรับชุดค่าผสม URL ของ
หน้า + ช่ือหน้า แต่ละรายการ 

จ านวนหน้าท่ีมีการเปิดที่ไม่ซ้ า 

Avg.Time on Page เวลาบนหน้าเว็บเฉลีย่ เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการชมหน้าเว็บหรือ
หน้าจอหน่ึงๆ หรือชุดของหน้าเว็บหรือ
หน้าจอ 

เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการชม
หน้าเว็บหรือหน้าจอหนึ่งๆ  

% Exit % การออก % การออก คือเปอร์เซ็นต์ของการออกจาก
เว็บไซต์ทีเ่กิดขึ้นในหน้าเว็บหรือชุดของหน้า
เว็บที่ระบ ุ

เปอร์เซ็นต์ของการออกจาก
เว็บไซต์ทีเ่กิดขึ้นในหน้าเว็บ
นั้นๆ 

Entrances การเข้าชม การเข้าชมคือจ านวนครั้งท่ีผู้เข้าชมเข้ามายัง
ไซต์ของคุณผ่านหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บ
ที่ระบ ุ

จ านวนครั้งท่ีผู้เข้าชมเข้ามา 

New Visitor ผู้ใช้ใหม่  ผู้เข้าชมใหม ่ ผู้ใช้ทีไ่ม่เคยเข้าถึงข้อมูลมา
ก่อนในรอบระยะเวลานั้น 

Returning Visito ผู้ใช้ที่กลับมา ผู้เข้าชมที่กลับมา ผู้ใช้ที่กลับมาเข้าเว็บไซต์
มากกว่า 1 ครั้ง 

 ที่มา http://drupal.in.th 
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 ผลลัพธ์ (Result) 

ในการเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Google Analytics ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดท า
เว็บไซต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งงานบริหารความเสี่ยงได้มีการสรุป และวิเคราะห์ผลในประเด็นที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2558 (รายเดือน) 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558-2559 (รายไตรมาส) 

 

 

742

1,474
1,216

1,868

2,808

3,371

2,398
2,638

3,029
2,714 2,639

3,437

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

3,362

9,904

7,809 7,893
8,606

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2558 2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

คน 

ช่วงเวลา 

คน 

ช่วงเวลา 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงรายใหม่และผู้ใช้ที่กลับมา 
ปีงบประมาณ 2558 (รายเดือน) 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงรายใหม่และผู้ใช้ที่กลับมา 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558-2559 (ไตรมาสที่1) 

 

 

 

79.60

83.30

77.50

79.10

77.70

81.30

78.80

84.70

82.50

80.90

83.70

78.20

20.40

16.70

22.50

20.90

22.30

18.70

21.20

15.30

17.50

19.10

16.30

21.80

ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58

ผู้ใช้ที่กลับมา

ผู้ใช้ใหม่

80.40%

78.80%

19.60%

21.20%

ปี 2559

ปี 2558

ผู้ใช้รายใหม่ ผู้ใช้ที่กลับมา

ร้อยละ 

ช่วงเวลา 

2,649 คน 713 คน 

7,962 คน 1,942 คน 
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ตารางท่ี 1 Top 5 page ที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ 

Page 
จ านวนหน้าที่
เปิดทั้งหมด 

จ านวนหน้าที่
เปิดไม่ซ้ า 

ระยะเวลาเฉลี่ย
ที่เปิด (นาที) 

อัตราการตี
กลับ 

การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO  24,240 20,861 6:19 86.24% 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (COSO-ERM) 5,499 4,749 5:00 82.98% 

บทความ 1,505 1,286 5:45 86.52% 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(อ.เกศรินทร์ ภัทรเปรมเจริญ) 

806 708 5:27 85.37% 

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 729 579 1:26 79.65% 
 

 

รูปภาพที่ 1 ค าส าคัญ (Key Word) 100 ค าแรกที่ใช้ค้นหาและการค้นหาร่วมกัน (ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 สถิติการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยเฉลี่ย 

จ านวนวันที่เข้าถึงข้อมูล ผู้เข้าใช้เฉลี่ย (คน) 

1 วัน 114 

7 วัน 737 

14 วัน 1,528 

30 วัน 3,474 
 

 

Risk 

Internal Control 
COSO ͧ 
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาในการเข้าชมของผู้ใช้แต่ละครั้ง 

ระยะเวลาการเข้าชมแต่ละครั้ง จ านวน (ครั้ง) 

0 – 10 วินาที 28,021 

11 – 30 วินาที 417 

31 – 60 วินาที 572 

61 – 180 วินาที 1,284 

181 – 600 วินาที 1,586 

600 – 1800 วินาที 1,415 

1801 วินาทีขึ้นไป 225 
 

 

ตารางท่ี 4 การเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายด้านความเสี่ยง 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จ านวนสมาชิก

ในกลุ่ม 
เข้าถึง 1 ครั้ง 
นับแต่ได้สิทธิ์ 

เข้าถึงมากกว่า 1 
ครั้งนับแต่ได้สิทธิ์ 

ไม่เคยเข้าถึง 
นับแต่ได้สิทธิ์ 

1 – 6 เดือน 38 4 1 33 
6 – 12 เดือน 8 3 3 2 
1 ปี – 1 ปี 6 เดือน 75 13 24 38 
รวม 121 20 28 73 

 
กลุ่มเครือข่าย จ านวนสมาชิก จ านวนผู้ที่เข้าถึง ร้อยละการเข้าถึง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ 35 4 11.43 
ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง 78 35 44.87 
บุคลากรงานบริหารความเสี่ยง 8 7 87.50 
รวม 121 46 38.02 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้อมูลสถิติข้างต้นสามารถสรุปผลในภาพรวมของการเข้าชมเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง ใน
ปีงบประมาณ 2558 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง  
ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการเผยแพร่เว็บไซต์และเก็บข้อมูลการเข้าถึงของผู้เข้า

ใช้งาน พบว่าจ านวนผู้เข้าใช้งานมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเดือนกันยายน มีจ านวนผู้เข้าใช้
งานสูงกว่าเดือนอ่ืนๆ เนื่องจากมีการ Update Content ที่ส าคัญ โดยที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 
(Risk Owner) จะดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ ยง เมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าใช้งานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 พบว่า
จ านวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน 6,542 คน และมากกว่าจ านวนผู้เข้าใช้
ในไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558) ถึง 1,298 คน  และมีแนวโน้มที่ดีข้ึนเรื่อยๆ 

 

2. จ านวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงรายใหม่และผู้ใช้ท่ีกลับมา  
จากการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด 33,520 ครั้งเป็นการเข้าถึงโดยผู้ใช้รายใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าถึง

ข้อมูลมาก่อน 27,046 ครั้งคิดเป็น 80.7% และเป็นผู้ใช้ที่กลับมาหรือผู้ที่เคยเข้าถึงข้อมูลแล้วกลับมา
อีก 6,474 ครั้งคิดเป็น 19.3% จากจ านวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด 27 ,044 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหม่ 
21,824 คนและผู้ใช้ที่กลับมาอีก 5,200 คน โดยร้อยละของผู้ใช้รายใหม่และผู้ใช้ที่กลับมาในเดือน
กันยายน 2558 พบว่ามีจ านวนการเข้าถึงของผู้ ใช้ที่เคยเข้าถึงข้อมูลแล้วกลับมาอีกสูงที่สุดและ
สอดคล้องกับจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่สูงสุดเช่นกัน นั่นหมายความว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
การเข้าถึงโดยผู้ใช้รายใหม่เกือบทั้งหมด มีเพียงผู้ใช้ที่กลับมาบางคนที่สนใจศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์
อย่างจริงจังจนมีการกลับเข้ามาชมเนื้อหาในเว็บไซต์อีกครั้งหรือมากกว่านั้น 

เมื่อพิจารณาข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 มีผู้ใช้งานทั้งหมด 3,362 คน เป็นผู้ใช้ราย
ใหม่ จ านวน 2,649 คน และผู้ใช้ที่กลับมาจ านวน 713 คน ส่วนในไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 
พบว่ามีผู้ใช้ทั้งหมด 9,904 คน เป็นผู้ใช้รายใหม่จ านวน 7,962 คน และผู้ใช้ที่กลับมาจ านวน 1,942 
คน นั่นหมายความว่าในไตรมาสเดียวกันปีงบประมาณ 2559 มีผู้ใช้รายใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าถึง
ข้อมูลมาก่อนมากกว่าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5,313 คนและมีผู้ใช้ทีเ่คยเข้าถึงข้อมูลแล้วกลับมา
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์อีกมากกว่าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1,229 คน 

ส่วนความสนใจในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้รายใหม่และผู้ใช้ที่กลับมาในปีงบประมาณ 2558 
พบว่าผู้ใช้รายใหม่มีการเปิดดูข้อมูลหน้านั้นค้างไว้แล้วปิดหน้าเว็บออกไปคิดเป็น 84.53% ใช้
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าชมหน้าเว็บ/ครั้ง 1 นาที 42 วินาทีและจ านวนหน้าที่เปิดดูเฉลี่ย 1.42 
หน้า/ครั้ง แต่ผู้ใช้ที่กลับมามีการเปิดดูข้อมูลหน้านั้นค้างไว้แล้วออกไปคิดเป็น 74.31% ใช้ระยะเวลา
เฉลี่ยในการเข้าชมหน้าเว็บ/ครั้ง 2 นาที 28 วินาทีและจ านวนหน้าที่เปิดดูเฉลี่ย 2.38 หน้า/ครั้ง 
หมายความว่าแม้จ านวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่กลับมาจะน้อยกว่าการเข้าถึงของผู้ใช้รายใหม่ถึง 
20,572 ครั้ง แต่พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่กลับมามีความสนใจข้อมูลมากกว่า ซึ่งผู้ใช้ราย
ใหม่ส่วนใหญ่มักเข้าถึงข้อมูลในหน้าเว็บเฉพาะข้อมูลที่ตนเองสนใจ และใช้ระยะเวลาไม่นานนัก  
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3. ภาพรวมการเข้าชม 
การเข้าชมของผู้ใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา

สามารถพิจารณาได้จากค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

 การเข้าถึงข้อมูล 33,520 ครั้งจากผู้ใช้รายใหม่ 27,046 ครั้ง และผู้ใช้ที่กลับมา 6,474 ครั้ง 

 ผู้ใช้งาน 27,044 คน เป็นผู้ใช้รายใหม่ 21,824 คน และผู้ใช้ที่กลับมา 5,200 คน 

 หน้าที่เปิด 53,866 หน้า เป็นหน้าที่เปิดไม่ซ้ า 42,140 หน้า และหน้าที่เปิดซ้ า 11,726 หน้า 

 หน้าที่เปิดเฉลี่ย/ครั้ง  1.61 หน้า 

 เวลาที่เปิดเฉลี่ย/ครั้ง  1 นาที 27 วินาที 

 เวลาบนหน้าเว็บเฉลี่ย/ครั้ง   2 นาที 22 วินาที 

 ผู้ใช้งานเฉลี่ย/วัน       114  คน 
    จากข้อมูลข้างต้นสามารถอฺธิบายได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ใช้เวลาเปิดดูข้อมูลในแต่

ละครั้งไม่เกิน 2 หน้า ใช้เวลาดูข้อมูลแต่ละหน้า 1 นาที 27 วินาทีและใช้เวลาทั้งหมดในหน้าเว็บ 2 นาที 
22 วินาที ส าหรับเว็บไซต์ที่อยู่ในระยะแรกเริ่มและมีข้อมูลที่เฉพาะทางซึ่งไม่ได้เป็นที่สนใจมากนักเมื่อ
พิจารณาจ านวนนักท่องเว็บไซต์ในปัจจุบัน ค่าสถิติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี
พอสมควร 

 

4. จ านวนการเปิด Top 5 page ที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ  
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าผู้ใช้ที่เข้ามาในแต่ละ Page มีความสนใจเข้ามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและมาตรฐาน COSO เป็นอย่างมาก ซึ่งพิจารณาได้จากระยะเวลา
ในการเข้าชมที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของ Page และอัตราการการตีกลับของการเข้าชมทีไ่ม่ต่ าและ
ไมสู่งจนเกินไป นั่นหมายถึงผู้เข้าชมมีความสนใจในเนื้อหาสาระของหน้านั้นๆ โดยไม่ได้ปิดหรือเปลี่ยนไป
หน้าอ่ืนทันทีแต่ยังคงเปิดดูเนื้อหาของ Page นั้นตามปริมาณเนื้อหาที่แสดงอยู่ ประกอบกับเมื่อการ
พิจารณาค าค้นหาจาก Browser 100 Keyword แรกท่ีใช้ค้นหา (ภาคผนวกหน้า O) ของผู้ใช้มีการใช้ค า
ส าคัญ 3 ค าหลักเพ่ือเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง โดยใช้ค าว่า“การควบคุมภายใน หรือ 
Internal Control”มีสถิติการค้นหาสูงสุดถึง 42 ครั้ง รองลงมาคือค าว่า “COSO” 15 ครั้ง และค าว่า 
“ความเสี่ยง หรือ Risk”13 ครั้งตามล าดับ อีกท้ังยังมีการใช้ค าหลักร่วมกันในการค้นหาอีกด้วย แสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้ที่ใช้ค าส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ มีความสนใจในเรื่อง การควบคุมภายใน หรือ 
Internal Control ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล Top 5 page ที่ระบุถึงบทความ “การควบคุมภายในตาม

แนวทาง COSO”ที่มีจ านวนการเข้าชมสูงสุดในปีงบประมาณ 2558 
ยกเว้น Page แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) แม้ว่าจะเป็น Page ที่ติดอันดับการเข้าชมที่

สูง แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการตีกลับซึ่งต่ ากว่า Page อ่ืนๆและระยะเวลาที่ชมเข้าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย
นั่น เป็นเพราะเนื้อหาที่แสดงใน Page มีจ านวนไม่มากและเป็นข้อมูลที่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมาก
นัก เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่มีการด าเนินการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) อย่าง
จริงจัง 
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5. พฤติกรรมของผู้เข้าชมในภาพรวม 

 ประเทศที่มีการเข้าถึงข้อมูลสูงสด คือ ประเทศไทย รองลงมา คือ อเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น 
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลาวและประเทศอ่ืนๆอีก 80 ประเทศ  

 หมวดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสูงสุดคือ Desktop รองลงมาคือ Mobile และ tablet 
ตามล าดับ ซึ่งแยกประเภทอุปกรณ์ย่อยได้ดังนี้ 
o Browser ที่เปิดใช้สูงสุด คือ Chrome รองลงมาคือ Internet Explorer , Safari และ 

Firefox ตามล าดับ 
o Mobile ที่เข้าถึงสูงสุดคือ Apple Iphone รองลงมาคือ Apple Ipad และ Samsung 

รุ่นต่างๆตามล าดับ 
o เครือข่ายที่เข้าถึงข้อมูลสูงสุดคือ เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ AIS ,3BB,

และ TRUE ตามล าดับ 
จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่นอกจากจะมีการค้นหาในประเทศไทยแล้ว ยังมีการ

เข้าถึงจากต่างประเทศอีกหลายประเทศที่ผ่านช่องทางต่างๆ แต่มักเข้ามาใช้เวลาไม่เกิน 1 นาทีแล้วปิด
หน้าเว็บไซต์ไป เนื่องจากภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์ไม่รองรับการเข้าถึงข้อมูลของชาวต่างชาติประเทศต่างๆ 
ซึ่งจะมีผลต่อการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ในส่วนของการเข้าชมหน้าเดียวแล้วปิดออกไป หรืออัตรา
การตีกลับถึง 3,280 ครั้ง  

6. การเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายด้านความเสี่ยง 
ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ โดยสมัคร

สมาชิกและก าหนดรหัสผ่านให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง 
(Risk Champion) ทั้งทีมเก่าและทีมปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงทุกคน รวมทั้งสิ้น 
121 คน ซ่ึงในปีงบประมาณ 2558 มีสถิติการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่าย ดังตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ 2 
แนวทางดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 พิจารณาช่วงระยะการเป็นสมาชิก พบว่าสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือ
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะสูงที่สุดและมี
การเข้าใช้งานของข้อมูลนี้ 37 คน จากสมาชิกกลุ่มเดียวกัน 75 คน รองลงมาคือกลุ่ม
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 – 12 เดือน มีการเข้าถึงข้อมูล 6 คน จากสมาชิกในกลุ่ม 8 คน 
และกลุ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1 – 6 เดือน มีการเข้าถึงข้อมูล 5 คน จากสมาชิกในกลุ่ม 
38 คนตามล าดับ 

 แนวทางที่ 2 พิจารณากลุ่มเครือข่าย พบว่าสมาชิกกลุ่มบุคลากรมีร้อยละการเข้าถึงข้อมูล
สูงสุด 7 คนจากสมาชิกในกลุ่ม 8 คน รองลงมาคือผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงเข้ามีการ
เข้าถึงข้อมูล 35 คนจากสมาชิกในกลุ่ม 78 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
เข้าถึงข้อมูล 4 คน จากสมาชิกในกลุ่ม 35 คนตามล าดับ 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีจ านวนสมาชิกที่เข้าถึงข้อมูลจ านวนน้อย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ 
สมาชิกหลายหน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย  ท าให้
จ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะไม่อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของทีมเก่าได้จนกว่าจะมีการยืนยัน
สมาชิกเสร็จเรียบร้อย และสมาชิกใหม่อีกหลายคนยังไม่ทราบถึงสิทธิ์ที่ได้รับในส่วนนี้ อีกทั้งผู้ที่เคย
เข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงอีกหลายท่านที่สังกัดระดับภาควิชายังไม่ได้ด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงจึงไม่เคยเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เลย ประกอบกับการพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลรายสมาชิก (User) 
พบว่ามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียง 4 ท่านที่เคยเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทีมเก่า ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทีมปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งซึ่งจะต้อง
ด าเนินการแจ้งสิทธิ์และรหัสผ่าน (Password) ให้ทราบต่อไป 

                         

 การด าเนินงานต่อไป (Next Step) 

 อัพเดทเครือข่ายสมาชิกด้านความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการแจ้งสิทธิ์ให้รับทราบ 
 พัฒนาเนื้อหาในเว็บไซตใ์ห้เป็นภาษาสากล เพ่ือรองรับการเข้าถึงข้อมูลของชาวต่างชาติ 

 
 
 

------------------------------------------------- 


