
หน่วยงาน ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
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1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง

ผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล

ตัวช้ีวัด ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและ

แผน

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง

ผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีท่ีก ากับดูแล

ตัวช้ีวัด ตามแบบฟอร์มและจัดส่งให้ของกอง

นโยบายและแผน

เอกสารรับค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ระหว่างผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีท่ี

ก ากับดูแลตัวช้ีวัด

2 1

2 จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

เอกสารปฏิทินการด าเนินงาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

3. จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงาน

4. ช้ีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

5. รายงานผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ

 ต่อคณะกรรมการอ านวยการ รอบ 6 เดือน 

12 เดือน พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน)

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

รายงานผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ 

ต่อคณะกรรมการ รอบ 6 เดือน ด าเนินการส่ง

ส่งวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวัน

อังคารท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 และรอระยะเวลา

เพ่ือด าเนินการเข้าคณะกรรมการอ านวยการ

ตามบันทึกข้อความเลขท่ี สศอ.113.8 เร่ืองขอ

ส่งวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คร้ังท่ี 3/2565  

รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2565)

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เปล่ียนแปลงต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

มีการวิเคราะห์ SWOT ของส านัก โดยผ่านระบบ 

google form น ามาลงตาราง excel เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ น าข้อมูลจุดแข็งจุดออ่น โอกาส 

อุปสรรค เพ่ือประกอบการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 

5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

เล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569)

 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565

2 1

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือรองรับ

ต่อการเปล่ียนแปลงตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

มีการจัดท าตารางความเช่ือมโยง ก าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ตารางความเช่ือมโยง เว็บไซต์ ตารางความ

เช่ือมโยง เว็บไซต์

http://www.ge-plan.ssru.ac.th/

3. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในแต่ละ

ยุทธศาสตร์กับบุคลากรทุกฝ่าย ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ

3. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกัน

คุณภาพมีการจัดท าบันทึกข้อความ เพ่ือแจ้ง

เวียนบุคลากรภายในส านัก โดยผ่านระบบ 

e-office (เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19) พร้อม

ท้ังเอกสารแนวทางค าอธิบายตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในวันท่ี 25 

ตุลาคม 2564 ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ

ตามบันทึกข้อความเลขท่ี สศอ. 563.1 เร่ือง 

ขอถ่ายทอดและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

(พ.ศ.2565-2569) แผนปฏิบัติการประจ าปี 

พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ า

งบประมาณ พ.ศ.2565 และการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด(กพร.) ผู้รับผิดชอบ

 ผู้ก ากับดูแล

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณทุกไตรมาส

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

ด าเนินการจัดท าลงแบบฟอร์ม พร้อมท้ังสรุป

จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณทุกไตรมาส

แบบฟอร์ม พร้อมท้ังสรุปติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณทุกไตรมาส

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ

4 3 12 ความเส่ียงสูง 2 1P 1.2 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (12) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์

P 1.1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่

สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

4 2

(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรม

การจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

ความเส่ียงน้อยมาก

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงาน พร้อมท้ัง

เข้าท่ีประชุมบริหารส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป

และนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์คร้ังท่ี 

3/2564 เม่ือวันพุธท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00-16.00 น.(ออนไลน์) วาระท่ี 4.6 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักวิชา

การศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์

1. เล่มคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ 

http://www.ge-plan.ssru.ac.th/

2. ตามบันทึกข้อความ เลขท่ี สศอ. 563.1 

เร่ือง ขอถ่ายทอดและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์

 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

 ประจ างบประมาณ พ.ศ.2565 และการ

ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด(กพร.) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล

ความเส่ียงน้อยมาก ยอมรับความ

เส่ียง

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ

3 12 ความเส่ียงสูง 2 1 2

2 ความเส่ียงน้อยมาก2 ความเส่ียงน้อยมาก ลดความเส่ียง
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (12) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรม

การจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารส านัก 

หรือ คณะกรรมการอ านวยการ รอบ 6 เดือน

 12 เดือน พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน)

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

รายงานผลการด าเนินงานตามการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ 

ต่อคณะกรรมการ รอบ 6 เดือน ด าเนินการส่ง

ส่งวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวัน

อังคารท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความเลขท่ี สศอ.113.8 เร่ืองขอ

ส่งวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ คร้ังท่ี 3/2565  

รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2565)

1. ติดตามข่าวสาร/ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการ

แพร่ระบาดของโรคจากรัฐบาลและ

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ

บุคลากรปฏิบัติตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการ

แพร่ระบาดของโรคจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

อย่างเคร่งครัด

มีการปฏิบติงาน work from home ในช่วงมี

ความเส่ียงการแพ่ระบาดโรคท่ีสูง และเฝ้า

ระวังตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่

ระบาดของโรคจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

โดยเคร่งครัด

2 1

2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

แพร่ระบาดของโรคให้บุคลากรรับทราบ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่

ระบาดของโรคผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ส านักฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรค

 จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3. น าแนวทางการป้องกันโรคระบาดของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้

กับการปฏิบัติงานของส านัก

บุคลากรปรับทราบแนวทางการป้องกันโรค

ระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของส านัก

บุคลากรปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคระบาด

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข และมหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี

1. ส ารวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ตรวจสอบส ารวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ต่างๆตาม

แผนงานท่ี.....วางแผนได้

รายงานการตรวจสอบส ารวจวัสดุ-ครุภัณฑ์

ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์

ภายในส านักฯ

2 1

2. จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

และการจัดซ้ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

หรือช ารุด

ด าเนินการตามแผนการซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์

 และการจัดซ้ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพหรือ

ช ารุด

การซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อม

ในการใช้งานและในกรณีท่ีไม่สามารถ

ด าเนินการจัดซ่อมได้จะต้องมีการซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ทดแทน และการจัดซ้ือทดแทน

ของเดิมท่ีเส่ือมสภาพหรือช ารุด ตามรอบ

ปีงบประมาณ

3. ระบุผู้รับผิดชอบวัดสุ-อุปกรณ์ต่างๆให้

ชัดเจน

แบบฟอร์มการรับผิดชอบวัดสุ-อุปกรณ์ต่างๆ 

ของบุลากรในส านักฯ

แบบฟอร์มของบุคลากรผู้รับผิดชอบวัดสุ -

ครุภัณฑ์ของบุคลากรในส านักฯ โดยให้

บุคลากรท่ีรับผิดชอบวัสดุ-ครุภัณฑดังกล่าว 

ลงนามรับทราบ4. ควรมีการจัดท ารายงานผลการส ารวจทุก

ไตรมาส เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลการส ารวจทุกไตรมาส เพ่ือรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลการส ารวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

,คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ต่าง

1. จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หน่วยงานได้ร่วมกับส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดท าแผน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.แผนป้องกันภุยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2 2

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีตาม

แผนท่ีก าหนด

2. ให้บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้เข้ารับการ

อบรมการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม

การป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ด าเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ด าเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก าหนดไว้ และ

จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เล่มรายงานการติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 6 เดือน

4. ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ

การป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4.หน่วยงานได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส านักฯ

5. จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.เข้าร่วมอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมีนาคม 2565

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ

2.ด้านการปฏิบัติงาน

4 3 12 ความเส่ียงสูง 2 1P 1.2 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มีตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

4 ความเส่ียงน้อย ยอมรับความ

เส่ียง

ลดความเส่ียง

2

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปมีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเส่ียง ไม่ปฏิบัติตัวตามค าแนะน า

ของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานท่ีท่ี

เส่ียงต่อการติดเช้ือ และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร /นักศึกษา

ของมหาวิทยาล้ย

4 3 12 ความเส่ียงสูง 2 ความเส่ียงน้อยมาก

ความเส่ียงน้อยมาก2 ความเส่ียงน้อยมาก ลดความเส่ียง

12 ความเส่ียงสูง 2 2

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

2P 2.1 โรคระบาด

4 ความเส่ียงน้อยP 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่ง

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเล้ือย

ข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลง

สู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติใน

ระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนว

สายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

4 3

2

ฝ่ายวิจัย และพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

4 3 12 ความเส่ียงสูง 3 2

4.แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักฯ

P 3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ความเส่ียงปานกลาง ลดความเส่ียง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ความเส่ียงน้อย

ความเส่ียงน้อยมาก2

4
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (12) ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรม

การจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

1. วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกท่ีมี

ผลต่อการปฏิบัติงานของส านักฯ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักฯ

บุคลากรในส านักฯ มีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ และส่ือ

โซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ของกองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 1

2. ส่ือสารความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบและถือ

ปฏิบัติ

บุคลากรของส านักฯ เข้าร่วมประชุม หรือ อบรม 

เพ่ือรับทราบเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ และ

จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนเพ่ือให้บุคลากร

รับทราบต่อไป

บุคลากรในส านักฯ รับทราบฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบและ

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

1. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. ส่ือสารและอบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ (ตามกฎหมายจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐ)

เข้าร่วมการอบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ (ตามกฎหมายจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ) กับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการอบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมาย

 ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ (ตามกฎหมายจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐ) กับมหาวิทยาลัย

3. ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต การให้หรือรับสินบน

ปฏิบัติตามประกาศนโยบายการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตนตามประกาศ

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

การให้หรือรับสินบน ของมหาวิทยาลัยและ

ส านักฯ

หมายเหตุ

5.1 ความเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

P 4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ความเส่ียงน้อยมากความเส่ียงน้อยมาก ลดความเส่ียง ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป3 12 ความเส่ียงสูง 1 2 2

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป3

5. ความเส่ียงการทุจริต

12 ความเส่ียงสูง 3 ความเส่ียงน้อยมาก

ความเส่ียงปานกลาง

ความเส่ียงน้อย

ความเส่ียงน้อยมาก

2 6 ความเส่ียงปานกลาง ลดความเส่ียง

ความเส่ียงสูงมาก

ความเส่ียงสูง

P 5.1.1  การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท า

ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี

โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ

พวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อืน่ท่ีเก่ียวข้อง
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กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการ

บริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับ

นานาชาติได้ (T:60)
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