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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแั้งให้ทราบ

1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิัารณา
แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแั้งที่ประชุมทราบ

1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)



1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประ  ัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน

5 สิงหาคม 2562 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 615/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

3 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 กันยายน 2562 พิจารณา(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 5 ความเสี่ยง 

19 กันยายน 2562 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

27 กันยายน 2562 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับคณะ ส านัก สถาบัน 

29 พฤศัิกายน 2562 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17 มีนาคม 2563 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 

15 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือพิัารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21 พฤษภาคม 2563 เสนอทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

29 พฤษภาคม 2563 เสนอทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับคณะ ส านัก สถาบัน 

1 กันยายน 2563 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 12 เดือน

9 กันยายน ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สรุปผลการติดตามการบรหิารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 กันยายน 2563 เสนอสรุปผลการติดตามการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

24 กันยายน 2563 เสนอสรุปผลการติดตามการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 1.2
หน้า 4-12 คลิก

1.2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ได้น าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีมติที่
ประชุมอนุมัติแผนดังกล่าว พร้อมให้ข้อเสนอแนะในปรับชื่อความเสี่ยงที่ 2 
และปรับกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับประเด็น
ความเสี่ยง ในการนี้ได้มีการปรับแก้ไขแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และท า
หนังสือแจ้งเวียนให้กับคณะส านัก สถาบัน ทราบ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

../00 ระเบียบวาระประชุม/เอกสารระเบียบวาระ 1.2-แผนเสี่ยง 63.pdf


มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562)



ด้านภัยธรรมชาติ

งบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย

ลดลง
ภัยคุกคามด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

ขาดการเตรียม
บุคลากรให้มี

คุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งส าคัญ

ขององค์กร อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาติ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ด้านการด าเนินงาน

ด้านการเงิน

ด้านกลยุทธ์

กรอบการบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ด้าน 5 ความเสี่ยง

1
2

3

5
4
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่อง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0621.01/ว 84 เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน ) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ติดตามผลการด าเนิน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน และก าหนดส่งผลด าเนินงานดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2563 นั้น ในการนี้จึงขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 



11

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ความเสี่ยง

ั านวน

ปััััย

เสี่ยง

ั านวน

กลยุทธ์

ั านวน

โครงการ

กิักรรม

ั านวน

หลัก

สูตร

สถานะการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก ผลการทบทวนแผนบริหาร

ความเสี่ยง

ยัง
ไม

่ด า
เน

ินก
าร

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

ด า
เน

ินก
าร

เรีย
บร้

อย

ยก
เล

ิกโ
คร

งก
าร

ทุก
คณ

ะ

ส า
นัก

 ส
ถา

บัน
 กอ

ง

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บดี

งา
นบ

ริห
าร

บุค
คล

ไม่ปรับปรุง

แก้ไข

กิักรรม/

โครงการ

ปรับ

ปรุง

แก้ไข

แผน

บริหาร

ความ

เสี่ยง

ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ลดลง 

4 10 12 9 8 - 1 3    - - -  -

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียมบุคลากรให้มี

คุณสมบัติด ารงต าแหน่งส าคญัขององค์กร

2 4 3 - - 1 2 -   - - -   -

ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 4 3 - - 3 - -   -  - - - 

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

2 3 1 - 1 - - -   - -  -  -

ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 3 3 2 - - 1 1 -   - -  -  -

รวม 16 24 21 9 9 5 4 3 - - - - - - 4 1

1) รายละเอียดสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิักรรม (หนา้ 17 – 20)
2) รายงานการติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารประกอบการวาระที่ 4 เพ่ิมเติม) คลิก

../00 ระเบียบวาระประชุม/เอกสารวารที่ 4-รายงานผล.pdf
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิัารณา

แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 
ในการนี้ เลขานุการคณะกรรมการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปประเด็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทบทวน รอบ 6 เดือน)

ปััััย
เสี่ยง

กลยุทธ์ โครงการ
กิักรรม

หลักสูตร ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปััััย
เสี่ยง

กล
ยุทธ์

โครงการ
กิักรรม

หลัก
สูตร

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ความเสี่ยง 1: งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 4 10 12 9 31 ม.ีค. 63 4 10 9 9 31 ส.ค. 63

ความเสี่ยง 2:  ขาดการเตรียมบุคลากรให้มีคุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งส าคัญขององค์กร

2 4 3 - 31 ม.ีค. 63 2 4 3 - 31 ส.ค. 63

ความเสี่ยง 3: ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 4 3 - 31 ม.ีค. 63 5 4 3 - 31 ส.ค. 63

ความเสี่ยง 4: กฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

2 3 1 - 31 ม.ีค. 63 2 3 1 - 31 ส.ค. 63

ความเสี่ยง 5: อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 3 3 2 - 31 ม.ีค. 63 3 3 2 - 31 ส.ค. 63

* ความเสี่ยง 6: การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสยีและระบบน้ า
ทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

- - - - - 2 5 - - 31 ส.ค. 63

* ความเสี่ยง 7: การเกิดโรคระบาดในมหาวิทยาลัย - - - - - 3 8 1 - 31 ส.ค. 63

รวม 16 24 21 9 31 มี.ค. 63 18 37 19 9 31 ส.ค. 63

หมายเหตุ * ความเสี่ยงที่ 6 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้น าความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
น ามาบรรัุในแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ความเสี่ยงที่ 7 เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเสนอที่ประชุมพิัารณาเพิ่มเติม 
เนื่องด้วยเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและหาแนวทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

* ขยายระยะเวลาด าเนินการ เป็น 31 ส.ค. 63 เพื่อให้การด าเนินการโครงการแล้วเสร็ัตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)
ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู่
ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (เดิม)
กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 1
งบประมาเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง

1. จ านวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562
ดังน้ี

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้เรียน

1.1 หลักสูตรใหม่ จ านวน 4 หลักสูตร
1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563
1.1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ

จัดการธุรกิจค้าปลีกหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
1.2 หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร

1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563

1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ดนตรีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

และผู้เรียน
1.1 หลักสูตรใหม่ จ านวน 4 หลักสูตร

1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน(4 ปี) หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563

1.1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

1.1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

1.2 หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 5 หลักสูตร
1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1.2.4 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

1.2.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ทุกฝ่าย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ านวยการทุก
ส านัก สถาบัน 
กอง
5. ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ปี
การศึกษา

ปกติ 
(คน)

กศ.ป. 
(คน)

รวม 
(คน)

2560 2,638 300 2,938

2561 1,927 325 2,252

2562 2,041 157 2,171

ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.

ั านวน
ลดลงร้อย

ละ

2560 237,802,978 -

2561 172,809,689 27
2562 145,678,960 16

2563 122,068,630 16

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 1-2
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)
ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู่
ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (เดิม)
กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 1
งบประมาเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง

1. จ านวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
โครงการ
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 –
2562 ดังนี้

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังนี้ 

2. มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการ
สอนในบางหลักสูตร   และสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน เช่น สมาคมธนาคารจังหวัด
สกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร 
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึง
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. สร้างการสื่อสารให้กลุม่เป้าหมายเห็นว่าไม่
เพียงแต่ท าการเรียนการสอนอย่างเดียวแต่
การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้ละท้ิงผ่านโครงการดี 
กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มา
เรียนจากภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและผลิต
บัณฑิต นอกจากผลิตบัณฑิตเป็นลูกจา้งใน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้ว ควรเพิ่มการผลิต
บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ

5. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสัน้ ที่พัฒนา
ความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill 
และสร้าง Network เป็นต้น

2. มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการ
สอนในบางหลักสูตร   และสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน เช่น สมาคมธนาคารจังหวัด
สกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร 
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทราบถงึ
ความต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึง
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. สร้างการสื่อสารให้กลุม่เป้าหมายเห็นว่าไม่
เพียงแต่ท าการเรียนการสอนอย่างเดียวแต่
การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้ละท้ิงผ่านโครงการดี 
กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มา
เรียนจากภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
4. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/
กิจกรรมหรือการจัด  หลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น (Short Course Training)
ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป
5. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสัน้ ที่พัฒนา
ความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น หลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill 
และสร้าง Network เป็นต้น

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี
ทุกฝ่าย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ านวยการทุก
ส านัก สถาบัน กอง
5. ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ปี
การศึกษา

ปกติ 
(คน)

กศ.ป. 
(คน)

รวม 
(คน)

2560 2,638 300 2,938

2561 1,927 325 2,252

2562 2,041 157 2,171

ปีงบประ
มาณ 
พ.ศ.

ั านวน
ลดลงร้อย

ละ

2560 237,802,978 -

2561 172,809,689 27
2562 145,678,960 16

2563 122,068,630 16

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 2
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แผนบริหารความเสี่ยง ประ  ัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (เดิม)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 1
งบประมาเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง

2. ขาด
หลักสูตรการ
จัดหารายได้

6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการ
จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับ
นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป เช่น

6.1 อบรม เร่ือง ควบคุมและการท างานแบบกลอตุสาหกรรม
6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักสูตร “การจัดท าแผนทีแ่ม่บทด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินเข้าโปรแกรม Ltax3000”

6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรศาลเยาวชน 
จังหวัดสกลนคร

6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
ข้อสอบมาตรฐาน 

6.5  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น    
6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น    
6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น    
6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบ้ืองต้นหลักสูตร 1 ปี 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์
6.11 โครงการอบรมการท าเบเกอร่ีเพือ่ประกอบอาชพี
6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น
6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไมเ้พือ่การตกแต่ง

6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการจัด
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษา
หรือบุคคลทั่วไป เช่น

6.1 อบรม เร่ือง ควบคุมและการท างานแบบกลอตุสาหกรรม
6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 
“การจัดท าแผนทีแ่ม่บทดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเข้า
โปรแกรม Ltax3000”

6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรศาลเยาวชน 
จังหวัดสกลนคร

6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ
ข้อสอบมาตรฐาน 

6.5  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น    
6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น    
6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น    
6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาต่างชาติ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบ้ืองต้นหลักสูตร 1 ปี 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์
6.11 โครงการอบรมการท าเบเกอร่ีเพือ่ประกอบอาชพี
6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น
6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไมเ้พือ่การตกแต่ง

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ทุกฝ่าย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ านวยการทุก
ส านัก สถาบัน กอง
5. ผู้อ านวยการส านกั
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 3
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)
ความเสี่ยง

ที่ยังเหลืออยู่
ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (เดิม)
กลยุทธ์แนวทาง

การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)
ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 1
งบประมาเงิน
รายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง

3. การบริหารสินทรัพย์ยงั
ไปไม่ถึงเป้าหมายตามแผน
รายได้

7. ตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดหารายได้ และจัดท าแผนการจัดหารายได้ใน
ระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมายภาระหน้าที่
และมอบอ านาจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการ
จัดหารายได้ตามที่
แผนก าหนด

8. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

9. รายได้จากการเป็นท่ีปรกึษาโครงการ

7. ตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดหารายได ้และจัดท าแผนการจัดหา
รายได้ในระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมาย
ภาระหน้าที่และมอบอ านาจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้ตามที่
แผนก าหนด

8. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้อง  
กับแผนการจัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

9. รายได้จากการบรหิารสินทรัพยใ์น
มหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ 
บริการหอพัก บริการน้ าดื่ม สระว่ายน้ า ศูนย์
วิทยบริการ เป็นต้น

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ทุกฝ่าย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อ านวยการทุก
ส านัก สถาบัน กอง
5. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
6. ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี

4. ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้น
เปลืองสูง

10. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุม
วัสดุสิ้นเปลือง
ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น 
- กระดาษ หมึกพิมพ์  และควบคุมการเบิกจ่าย
ตามความจ าเป็น 
- ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่ง
จดหมายระหว่างหน่วยงาน  ภายในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า ซึ่ง
จะช่วยลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ให้
น้อยลง

10. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุม
วัสดุสิ้นเปลือง
ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น 
- กระดาษ หมึกพิมพ์  และควบคุมการ
เบิกจ่ายตามความจ าเป็น 
- ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่ง
จดหมายระหว่างหน่วยงาน  ภายในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า 
ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน ให้
น้อยลง

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 3 - 4
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (เดิม)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 2
ขาดการเตรียม
บุคลากรให้มี
คุณสมบัติด ารง
ต าแหน่งส าคัญ
ขององค์กร 

1. ไม่มีการเตรียมบุคลากรที่มี
คุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งท่ี
เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดงานใน
หน้าท่ีราชการที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย (ระดับหัวหน้างาน)

1. จัดท าแผน Succession planning 
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะ
ผู้น า ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีศกัยภาพ (talent) 
มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและ
พร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งหัวหน้างานท่ี
วางลง (Key Position) ให้มีความ
ต่อเนื่อง (Leadership Continuity)

1. จัดท าแผน Succession planning 
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า ส่งเสริมให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ 
(talent) มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและพร้อมท่ี
จะด ารงต าแหน่งหัวหน้างานท่ีวางลง (Key Position) 
ให้มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity)

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ านวยการทุก

ส านัก สถาบัน กอง
4. หัวหน้างาน

บริหารบุคคล
และนิติการ2. ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : 
IDP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ
บุคลากร พัฒนาตามสมรรถนะ 
ประเมินศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นไป

3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เข้า  สู่ต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ

4. ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ของบุคลากร พัฒนาตามสมรรถนะ ประเมินศักยภาพท่ี
จะพัฒนาไปสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนไป

3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งสูงข้ึนในแต่ละระดับ

4. ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 5
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง
ท่ียังเหลืออยู่

ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (เดิม)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 3
ภัยคุกคามด้านระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ขาดความตระหนักของบุคลากรและ
นักศึกษา ทางด้านความปลอดภัยทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ 
หมดอายุการใช้งาน และไม่มีการอัพเดท
โปรแกรมท าให้เกิดความเสียหาย รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านเว็บไซต์และการพบข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมที่ใช้งาน  และการเผยแพร่
ข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์ (social 
media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ

3. มีการโจมตีจากกลุ่มบุคคลภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย รายงานสถิติการ
โจมตีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2560 – 2562
ดังน้ี 

- พ.ศ. 2560 จ านวน 43,726  คร้ัง
- พ.ศ. 2561 จ านวน 129,686  คร้ัง
- พ.ศ. 2562 จ านวน 176,544   คร้ัง

4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด
5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิเช่น ไฟฟา้
ดับ ท าใหเ้ชิร์ฟเวอรแ์ม่ข่าย เกิดความ
เสียหาย เป็นต้น

1.ส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมสร้างความ
ตระหนักรู้ ความม่ันคงปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษา

2. ก าหนดนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัย
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดท า
แผนป้องกันภัยคุกคามตามพระราชบัญญตัิ
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560) และตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนที่ก าหนด และจัดกิจกรรม/โครงการ
การเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

3. ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของ
การป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวทิยาลัย

1. ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม/โครงการ

1.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 63

1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัย
คุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 63
2. ก าหนดนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดท าแผนป้องกัน
ภัยคุกคามตามพระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) และตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนที่
ก าหนด และจัดกิจกรรม/โครงการการเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการและการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
3. ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการ

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวทิยาลัย

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ านวยการทุก

ส านัก สถาบัน กอง
4. ผู้อ านวยการส านัก

วิทยบริการและ      
เทคโนโลยี

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 6
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (เดิม)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 4
กฎหมาย ระเบียบ

ท่ีเปลี่ยนแปลง  
ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่าย  เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับ
กระทรวงบ่อยครั้งและขาด
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบใน
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบ / แนว
ปฏิบัติหลายฉบับ ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบกรมบัญชีกลางในบางเรื่อง 
และระเบียบที่ถือใช้ในมหาวิทยาลัย 
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือเวียน ต่าง ๆ

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและสื่อสารความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของ
หน่วยงานภายนอก

3. จัดโครงการปรับปรุงและจัดท าประมวล
กฎหมายหรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ให้มีความทันสมัย เพื่อการ
บริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change)

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยและสื่อสารความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก

3. จัดโครงการปรับปรุงและจัดท าประมวล
กฎหมายหรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความ
ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(Disruptive Change)

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ านวยการทุก

ส านัก สถาบัน กอง
4. ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 7
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่

ปััััยเสี่ยง กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (เดิม)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง (ทบทวน 6 เดือน)

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง 5 
อัคคีภัยและ
ภัยธรรมชาติ

1.การเกิดอัคคีภัยเกิดได้จากหลาย
สาเหตุด้วยกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากความประมาทและความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เช่น ประมาทในการใช้
เครื่องใช้/อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และ
เชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น น้ ามัน แก๊ส เป็น
ต้น หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ

2. อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และ
บุคลากรบางหลังภายในมหาวิทยาลัย 
มีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะ
ระบบสายไฟฟ้า

3. การเกิดอุทกภัย ภัยทางธรรมชาติ 
เช่น พายุ น้ าท่วม แผ่นดินไหว ไฟ
ไหม้ป่า เป็นต้น

1. จัดท าแผนป้องกันด้านอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบันและ
ด าเนินการตามแผน เช่น จัดอบรมการ
ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและ
ช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทักษะการ
กู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ าเบื้องต้น” 

2. ให้ส ารวจและปรับปรุงบ้านพักอาจารย์และ
บุคลากร อาคารเรียน ที่มีสภาพเก่า ช ารุด 
ทรุดโทรม

3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ 

1. จัดท าแผนป้องกันด้านอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบันและด าเนินการ
ตามแผน เช่น จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อม
อพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์
ดับเพลิง อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ป้ายสัญลักษณ์
บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน และจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“ทักษะการกูชี้พและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าเบื้องต้น” 

2. ให้ส ารวจและปรับปรุงบ้านพักอาจารย์และ
บุคลากร อาคารเรียน ที่มีสภาพเก่า ช ารุด 
ทรุดโทรม

3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ภัยทางธรรมชาติ 

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ านวยการทุก

ส านัก สถาบัน กอง
4. ผู้อ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 8
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แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F)  Compliance Risk (C) อื่น ๆ ................

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง
(2)

แหล่งท่ีมา
(3)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง

(4)

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(5)

งบประ
มาณ/ค่า

ใช้
ั่าย
(6)ภา

ยใ
น

ภา
ย

นอ
ก

ความเสี่ยง 6 
การดูแลระบบ

บ าบัดน้ าเสียและ
ระบบน้ าท้ิงไม่ได้

มาตรฐาน

1. มีการทิ้งน้ าสู่สิ่งแวดล้อมท่ีโรงแรมภูพานเพลซ ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย
2. มีน้ าเสียที่เกิดจากการใช้น้ าประมาณ 
350 𝑚3/dmg





1.  กลยุทธ์ Zero dischange ไม่ปล่อยน้ าท้ิงลงสู่
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ าเสียมี
คุณภาพน้ าดีข้ึน และซึม/ระเหยตามธรรมชาติซึง่ใน
มหาวิทยาลัยมีบ่อน้ าเสียทั้งหมด 5 บ่อ ในขณะนี้เหลือ
แค่ 1 แห่งที่ยังต้องปล่อยน้ าทิ้งที่มีการทิ้งน้ าสู่
สิ่งแวดล้อม

2 . ติดตั้งปั๊มน้ าเพื่อน าน้ าจากบ่อไปรดน้ าต้นไม้ประตู 2 
และ 3  ถือว่าเป็นการน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็น
การไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แวดล้อม

3. การลดการใช้น้ า เพื่อลดปริมาณน้ าเสีย
4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุก ๆ เดือน และ 

รายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียโดยการปลูกพืช
บ าบัดน้ าเสีย

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 9



23

แผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนรอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F)  Compliance Risk (C) อื่น ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง
(2)

แหล่งที่มา
(3)

กลยุทธ์แนวทาง
การััดการความเสี่ยง

(4)

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(5)

งบประ
มาณ/ค่า

ใช้
ั่าย
(6)ภา

ยใ
น

ภา
ย

นอ
ก

ความเสี่ยง 7 
การเกิดโรคระบาด
ในมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าทีใ่กล้ชดิกัน อาจ
เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาตดิต่อราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยอาจจะ
น าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเครือญาตหิรือ
บุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพื้นทีก่ลุม่เสี่ยง







1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
2. จัดท ามาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
3. ชี้แจงท าความเข้าใจและประชาสัมพนัธต์่อบุคลากร

ผ่านช่องทางสื่อสาร รูปแบบต่างๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) 

4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคารส านักงาน/
อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้สวมหน้ากากอนามัย มี
อ่างล้างมือวัดอุณหภูมิไข้

5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ Online 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ กล่องฆ่าเชื้อ UV-C หน้ากากอนามัย 
บริจาคให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชน
7.  จัดท าประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับบุคลากร
8. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชน

31 สิงหาคม 2563
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.น าพร อินสิน
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อ านวยการทุก

ส านัก สถาบัน
กอง

4. ผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

710,000

เอกสารประกอบวาระที่ 5 (เพ่ิมเติม) หน้า 10
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