
 
รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน) 

 
ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู่ 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
กลยุทธ์แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ผลการดำเนินงาน 

ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

1. งบประมาณ
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ลดลง   

1. จำนวนนกัศึกษาภาคปกตแิละนักศึกษาโครงการการจัด
การศึกษาเพือ่ปวงชน (กศ.ป.)  
ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 ดังนี้ 

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 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภาพรวมลดลง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ดังนี้  

ปีงบประ 
มาณ พ.ศ. 

จำนวน 
ลดลง
ร้อยละ 

2560 237,802,978 - 
2561 172,809,689 27 
2562 145,678,960 16 
2563 122,068,630 16  

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน 
ลำดับ หลักสูตร แผน 

รับ
นักศึกษา 

ผล 

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

60 29 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

60 
 

........... 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 

40 ........... 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

40 ........... 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

25 ........... 

6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563 

80 ........... 

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 

40 ........... 

 

ผู้รับผิดชอบ: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ  
               3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 
 ไม่มหีลกัสูตรเพิ่มเติม/ปรับปรุง........... หลักสูตร  
 มีหลกัสูตรเพิ่มเติม/ปรับปรุง............... หลักสูตร  
    (หลกัฐานอ้างอิง) 
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  1.2 มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
   เพื่อจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตร   และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
   เช่น สมาคมธนาคารจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร  
  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้บัณฑิตของ 
  ผู้ประกอบการ และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึงคุณภาพการศึกษา 
  ของมหาวิทยาลัย 
 

ผู้รับผิดชอบ: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ  
               3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 ไม่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
 ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัศึกษา(หลักฐาน
อ้างอิง) 
 ร่วมมือทางวิชาการกับเอกชน (หลักฐานอ้างอิง) 
 

  1.3 สร้างการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าไม่เพียงแต่ทำการเรียนการสอนอย่างเดียว
แต่การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ละท้ิงผ่านโครงการดี 
กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มาเรียนจากภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้รับผิดชอบ: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ  

 ชื่อกิจกรรมเด่น/โครงการ 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
 ดำเนินการเรียบร้อย (แนบเอกสารประกอบ
กิจกรรม/โครงการ) 

  1.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและผลิตบัณฑิต นอกจากผลิตบัณฑิตเป็นลูกจ้างใน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้ว ควรเพิ่มการผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้รับผิดชอบ: 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. ทุกคณะ 
โครงการสหกิจของคณะ
.....................................................................................   
 ดำเนินการเรียบร้อย  
(แนบเอกสารประกอบกิจกรรม/โครงการ)  
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  1.5 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น ท่ีพัฒนาความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill และสร้าง Network  
เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยอธกิารบดี นำพร อินสิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักสูตรระยะสั้น ........................หลักสูตร  
1……………………………………………(หลักฐานอ้างอิง) 
ดำเนินการวันที่..............................  
กลุ่มเป้าหมาย.............................คน 
2……………………………………………(หลักฐานอ้างอิง) 
ดำเนินการวันที่..............................  
กลุ่มเป้าหมาย.............................คน 
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2. ขาดหลักสูตรการจดัหารายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 เพิ่มการจัดหารายไดจ้ากการจัดโครงการ/กจิกรรมหรือการจัดหลกัสูตรการอบรมระยะสัน้ (Short Course) ให้กับนกัศกึษาหรอืบุคคลทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ: 1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  2. ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 3. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและศิลปวฒันธรรม 
 

ลำดับ โครงการ จำนวน
รายได้ 
(บาท) 

ประมาณการ
รายได้ 
(บาท) 

รายได้ท่ี
ได้รับจริง 
(บาท) 

สถานะการดำเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
 

ดำเนินการเรียบร้อย 
 (เอกสารอ้างอิง) 

1 อบรม เรือ่ง ควบคุมและการ
ทำงานแบบกลอตุสาหกรรม 

40,000 8,000 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

2 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อ
การเตรยีมสอบข้อสอบ
มาตรฐาน 

15,000 3,000 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

3 โครงการอบรมภาษาจนีเบ้ืองต้น     7,500 1,500 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

4 โครงการอบรมภาษาเวียดนาม
เบ้ืองต้น     

7,500 1,500 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

5 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่     7,500 1,500 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

6 โครงการฝกึอบรมภาษาไทย
เบ้ืองต้นหลกัสูตร 1 ปี  
สำหรับนักศกึษาต่างชาต ิ

156,000 31,200 
(รอ้ยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

7 โครงการผลิตอาหารสัตว์อย่าง
ง่ายเพือ่ใช้ในฟารม์ 
รุ่นที่ 1 

17,750 1,775  
(รอ้ยละ 10) 

 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

8 โครงการอบรมศิลปะการ
แกะสลกัผกัผลไม้เพือ่การ
ตกแต่ง 

50,000 10,000 
(ร้อยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 

9 โครงการอบรมผสมเทยีม โค - 
กระบอื 

98,000 19,600 
(ร้อยละ 20) 

  ดำเนนิการในวนัที.่............. 
จำนวนผู้เขา้ร่วม............คน 
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 3. การบริหารสินทรัพย์ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย 
 ตามแผนรายได้ 
 

 
 
 
3.1 ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารายได้ และจัดทำแผนการ

จัดหารายได้ในระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมายภาระหน้าท่ีและมอบอำนาจให้
บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้ตามท่ีแผนกำหนด 

 

ผู้รับผิดชอบ: 1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3.ผู้อำนวยการ
กองกลาง 4. หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

3.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนการ 
    จัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

3.3 รายได้จากการเป็นท่ีปรึกษาโครงการ หรือ รายได้จากบริการทางวิชาการ หรือ
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ บริการ
หอพัก บริการน้ำด่ืม สระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น 

 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองสูงมาก 
 

4.1 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง 
ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น  

   - กระดาษ หมึกพิมพ์  และควบคุมการเบิกจ่ายตามความจำเป็น  
- ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่งจดหมายระหว่างหน่วยงาน  ภายใน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า ซ่ึงจะช่วยลดการใช้กระดาษ
ในหน่วยงาน ให้น้อยลง 

ผู้รับผิดชอบ: 1. ผู้อำนวยการกองกลาง 2.หัวหน้างาน
พัสด ุ
1. การเบิกจ่ายวสัดุสำนักงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
ลำดั
บ 

 
รายการ 

จำนวนการใช้พัสด ุ
ปีงปบระมาณ 

เพ่ิม/
ลด 
ร้อย
ละ 

61 62 63 

1 หมึกพิมพ ์     
2 กระดาษ (รีม)     
3 ซองจดหมายสี

น้ำตาล 
    

4. วัสดุสิ้นเปลอืง
อื่น ๆ 

    

      
                              ข้อมูล ณ วนัที่...... ............................. 
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5. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย 5.1 ลดรายจ่ายโดยประหยัดค่าไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20  
     5.1.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา SOLAR ROOFTOP       

ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 325 KWp 
     5.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยติดตั้งโคมแอลอีดี

และหลอดแอลอีดี ชนิดติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร  
แทนหลอดไฟฟ้าเดิม 

     5.1.3 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  ขนาดกำลังผลิต 
   ไม่น้อยกว่า 180 KWp พร้อมติดตั้งระบบเก็บกักพลังงานขนาด 300 KWh 

5.2  รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ การประหยัดพลังงาน 
      ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด  

ผู้รับผิดชอบ: 1. ผู้อำนวยการกองกลาง  
                 2.หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 
 
1. ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟา้ 

ค่าไฟฟ้า 
(ปีงบประมาณ) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

2562 20,667,410.21 
2563  

ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
เพิ่มขึ้นร้อยละ  

2. ตารางหน่วยไฟฟ้า (ค่า Ft) 
 ค่า Ft 

ปีงบประมาณ 
ค่า Ft 

 (หน่วย) 
2562 4,907,677.02 
2563  

ค่า Ft เพิม่ขึ้น  
เพิ่มขึ้นร้อยละ  

 
ข้อมูล ณ ............................................ 
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ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู ่
 

ปัจจัยเสีย่ง 
 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 

ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

 
2. บุคลากรหรือ

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID - 19) 

 
1. เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยอาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร 

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเครือญาติหรือ
บุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพ้ืนที่ 
กลุ่มเสี่ยง 

 

แผนที่ 1 แผนป้องกัน 
                
                 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 

2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID - 19)  
3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรผ่านช่องทางสื่อสาร  

รูปแบบต่าง ๆเพ่ือขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร ่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4. เพ่ิมความเข้มงวดในการเข้าอาคารสำนักงาน/อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้ 
    สวมหน้ากากอนามัยมีอ่างล้างมือและวัดอุณหภูมิไข้ 
5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ Online ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
6.  จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับบุคลากร 
7. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาบุคลากรและชุมชน 
8. ปฏิบัติตามคูม่ือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
                           แผนที่ 2 แผนจัดการความเส่ียง 

1. ทำความสะอาดพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยตามหลักของกรมควบคุมโรค 
2. ติดตามผูส้ัมผสัผู้ปว่ยให้เข้าระบบการสอบสวนโรค 
3. ปิดมหาวิทยาลัยและดำเนนิการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
     มาตรการของจังหวัด มาตรการของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ: 
1. ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นำพร อินสิน 
2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
3. หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
รายงานผลการดำเนินการ 
แผนท่ี 1 แผนป้องกัน 
 ยังไม่ดำเนินการ กลยุทธ์ข้อท่ี.............. 
.................................................................. 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
กลยุทธข์้อท่ี................................................ 
.................................................................. 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
กลยุทธข์้อท่ี…………………………………………… 
 
แผนที่ 2 แผนจัดการความเส่ียง 
 ยังไม่ดำเนินการ กลยุทธ์ข้อท่ี.............. 
.................................................................. 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
กลยุทธข์้อท่ี................................................ 
.................................................................. 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
กลยุทธข์้อท่ี…………………………………………… 
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ความเสี่ยง 

ที่ยังเหลืออยู ่
ปัจจัยเสีย่ง กลยุทธ์แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ผลการดำเนินงาน 

ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

 
2. บุคลากรหรือ

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID - 19) 

 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID – 19) สง่ผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

 
4. จัดทำโครงการสนับสนนุเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ใน 
    ช่วงการระบาดของเชื้อโควิค – 19 
     กิจกรรมที่ 1 จัดหา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
     กิจกรรมที่ 2 จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการประชุม/การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. ใช้ระบบติดตามการเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Open track)  

สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 
 
6. ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเพ่ือเซ็คอิน (Check In) การเข้าอาคารเรียน สำนักงาน 

และเซ็คเอ้าท์ (Check Out) หลังการใช้บริการ พร้อมประเมินสุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี 

 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ:  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
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ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

3. ขาดการเตรียม
บุคลากรให้มีคุณสมบัติ
ดำรงตำแหน่งสำคัญ
ขององค์กร    

1. ไม่มีการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่
เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดงานในหน้าท่ีราชการที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัย (ระดับหัวหน้างาน) 

 
 
 

1.1 จัดทำแผน Succession planning  
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมให้
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ (talent) 
มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและพร้อมท่ีจะดำรง
ตำแหน่งหัวหน้างานท่ีวางลง (Key Position) ให้มีความ
ต่อเนื่อง (Leadership Continuity) 

 

ผู้รับผิดชอบ:  1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 2. ผู้อำนวยการกองกลาง  
3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
4. หัวหน้างานบริหาร บุคคลและนิติการ 
 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
 
 

2. ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนา 
   บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ
บุคลากร พัฒนาตามสมรรถนะ ประเมินศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาไปสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นไป 

 
 2.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่  ตำแหน่งสูงขึ้น

ในแต่ละระดับ 
 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
 

 2.3 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมือ    อาชีพในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 
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ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

ปัจจัยเสี่ยง 
 

กลยุทธแ์นวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 

ผลการดำเนินงาน 
ระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

4. ภัยคุกคาม
ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการโจมตีจากกลุม่บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รายงานสถิตกิารโจมตรีะบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2560 – 2562  ดังนี ้ 
   - พ.ศ. 2560 จำนวน   43,726  ครั้ง 

       - พ.ศ. 2561 จำนวน 129,686   ครั้ง 
    - พ.ศ. 2562 จำนวน 176,544   ครั้ง 

 

1.1 กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจดัทำแผน
ป้องกันภยัคกุคามตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระทำผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) และตามประกาศคณะกรรมการธรุกรรม
ทางอเิล็กทรอนกิส์พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภยัคกุคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนทีก่ำหนด และจัดกจิกรรม/โครงการการเพิม่ศักยภาพการ
ให้บริการและการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

1.2 ติดตาม และประเมนิผลความสำเรจ็ของการป้องกนัภัยคกุคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ:  ผู้อำนวยการสำนกั 
วิทยบริการและ เทคโนโลย ี

 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) 

 
 

 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
 

 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 

2. สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เชน่ ไฟฟ้าดับ  
ทำให้เชิร์ฟเวอร์แม่ข่าย เกิดความเสยีหาย เป็นต้น 

2.1 สร้างเครอืข่ายป้องกันภยัคกุคามทางระบบเทคโนโลยี 
 สารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั 

3. โปรแกรมป้องกันไวรัสไมม่ีประสทิธิภาพ หมดอายุการใช้งาน และไม่มกีารอัพเดท
โปรแกรมทำให้เกิดความเสยีหาย รวมทั้งอปุกรณท์ี่ไม่ทนัสมยัต่อการป้องกนัภยัคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเว็บไซต์และการพบขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้
งาน  และการเผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มผีลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยในทางลบ 

3.1 โครงการปรับปรุงระบบรกัษาความปลอดภัย 
ระบบอินเตอร์เน็ตและเพิ่มประสทิธิภาพในการบรกิาร 

 

4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 4.1 ส่งเสริมให้ความรู้ พฒันาแบบประเมนิความรู้เกีย่วกับภัยคกุคามด้านระบบสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
กิจกรรม/โครงการ 
4.1 การจดัทำสือ่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภยักคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจทิัล   

   4.2 การพัฒนาแบบประเมินความรูเ้กีย่วกับภัยคกุคามระบบสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5. ขาดความตระหนักของบุคลากรและนกัศึกษา ทางดา้นความปลอดภยัทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจทิัลเพือ่ประเมนิสมรรถนะ วัดทกัษะ
ดิจิทัล และประเมนิทกัษะดจิิทัลของนักศกึษา ให้สามารถนำเครือ่งมอื อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจทิัลทีม่ีอยู่ในปัจจุบันใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยเสี่ยง 
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5. กฎหมาย ระเบียบ 
   ที่เปล่ียนแปลง
ส่งผลกระทบต่อการ 
  ปฏิบัติงานของ 
  มหาวิทยาลัย 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ 
การเบิกจ่าย  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับ
กระทรวงบ่อยคร้ังและขาดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใน
มหาวิทยาลัย 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงานภายนอกที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยัและสื่อสารความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วข้องรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ:  1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
2. ผู้อำนวยการกองกลาง  
3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
4. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 

2. มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบ / แนวปฏิบัติหลายฉบับ ไม่
สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางในบางเร่ือง และ
ระเบียบที่ถือใช้ในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น หนังสือสัง่การ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวียนต่าง ๆ 

 

2.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก 

2.2 จัดโครงการปรับปรุงและจัดทำประมวลกฎหมายหรือ
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความทันสมัย เพ่ือ
การบริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 (Disruptive Change) 

3. จากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
โครงการประชุม อบรม สัมมนา เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

3.1 จัดทำประกาศ เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) แนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทางไกล
ออนไลน์ (Video Conference)  
(ฉบับที่ 11)  
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6. อัคคีภัยและ 
   ภัยธรรมชาติ 

1. การเกิดอัคคีภัยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้/
อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น น้ำมัน แก๊ส 
เป็นต้น หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ 

 
 
 
 

1. จัดทำแผนป้องกันด้านอัคคีภัยและภัยธรรมชาติให้
เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามแผน เช่น จัดอบรม
การดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
ป้ายสัญลักษณ์บอกทางหนีไฟและช่องทางหนีไฟให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ทักษะการกู้ชีพและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น”  

 

ผู้รับผิดชอบ:  1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
2. ผู้อำนวยการกองกลาง  
3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 

2. อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และบุคลากรบางหลังภายใน
มหาวิทยาลัย มีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะระบบ
สายไฟฟ้า 

 

2. ให้สำรวจอาคารเรียน และปรับปรุงบ้านพักอาจารย์
และบุคลากรอาคารเรียน ท่ีมีสภาพเก่า ชำรุด  
ทรุดโทรม 

 
 

3. การเกิดอุทกภัย ภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม 
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น 

3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
ภัยทางธรรมชาติ      
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7. การดูแลระบบบำบัด
น้ำเสียและระบบน้ำท้ิง
ไม่ได้มาตรฐาน 

1. มีการทิ้งน้ำสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีโรงแรมภูพานเพลซ  
   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย 
2. มีน้ำเสียท่ีเกิดจากการใช้น้ำประมาณ  
   350 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
    

 

 

1. กลยุทธ์ Zero dischange ไม่ปล่อยน้ำท้ิงลงสู่

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ำ

เสียมีคุณภาพน้ำดีขึ้น และซึม/ระเหยตามธรรมชาติ

ซ่ึงในมหาวิทยาลัยมีบ่อน้ำเสียท้ังหมด 5 บ่อ 

ในขณะน้ีเหลือแค่ 1 แห่งท่ียังต้องปล่อยน้ำท้ิงที่มี

การท้ิงน้ำสู่สิ่งแวดล้อม 

2 . ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อนำน้ำจากบ่อไปรดน้ำต้นไม้ 

ประตู 2 และ 3  ถือว่าเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ 

(Reuse) เป็นการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม 

3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 

4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุก ๆ เดือน  

    และรายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยการ 

   ปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย 

 

 

  ผู้รับผิดชอบ:  1.. คณะวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 2. ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 อยู่ระหวา่งดำเนินการ 
 ดำเนินการเรียบร้อยแลว้ (เอกสารแนบ) 
 
 
แนบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งค 
 
ปลูกพืชอะไรบ้าง........บริเวณไหน................................. 
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