
 
 

                       ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คร้ังที่  1/2563 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร  ชั้น 2 อาคาร 10   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                       1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ. 2563 (ผ่านคณะกรรมการสภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562) 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ   

                         พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

               

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

                       แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      

 

 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

                        แผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เรียบร้อย

แล้วนั้น ในการนี้ เลขานุการคณะกรรมการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ทบทวนรอบ 6 เดือน)                         

                        มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 

                                        เห็นควรทบทวน 

                         …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

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

ปัจจั
ย

เสี่ยง 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ
กิจกรรม  

หลักสูตร ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ปัจจั
ย

เสี่ยง 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ
กิจกรรม  

หลัก
สูตร 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

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

ความเสี่ยง 2:  ขาดการเตรียมบคุลากรให้มีคณุสมบัตดิำรงตำแหน่งสำคัญของ
องค์กร  

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

ความเสี่ยง 3:  ภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 3 - 31 มี.ค. 63 5 4 3 - 31 ส.ค. 63 

ความเสี่ยง 4:  กฎหมาย ระเบียบทีเ่ปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย 

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

ความเสี่ยง 5:  อัคคีภัยและภัยธรรมชาต ิ 3 3 2 - 31 มี.ค. 63 3 3 2 - 31 ส.ค. 63 

* ความเสี่ยง 6:  การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งไมไ่ดม้าตรฐาน - - - - - 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 

   หมายเหต ุ* ความเสี่ยงท่ี 6 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้นำความเสีย่งท่ียงัไม่ลดลง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาบรรจุในแผนบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               * ความเสี่ยงท่ี 7 เปน็ความเสีย่งด้านสุขภาพและความปลอดภยัท่ีเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม เนือ่งด้วยเปน็ความเสีย่งท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งตระหนักและหาแนวทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกดิโรค

ระบาดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั 

               * ขยายระยะเวลาดำเนินการเพ่ือให้การดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 



  

ตารางท่ี 3 สรุปรายละเอียดประเด็นที่พิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ความเสี่ยง 1 : งบประมาณเงินรายได้

ของมหาวิทยาลยัลดลง 

  
 

 ปรับกลยุทธ ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้เรียน 
   1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร 
        1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวชิาเคมี (4 ปี) 
                หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

        1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวชิาภาษาจนี (4 ป)ี 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

        1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวชิาการประถมศึกษา 
              หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563   
         1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
                สาขาวชิาเทคโนโลยี 
                อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)  

 ปรับกลยุทธ ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผูเ้รียน 
   1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร 
1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  
                สาขาวชิาเคมี (4 ปี) 
                หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

        1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวชิาภาษาจนี (4 ป)ี 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

        1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

              สาขาวชิาการประถมศึกษา 

              หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563   

         1.1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

                สาขาวชิาเทคโนโลยี 
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                หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร 
        1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 
                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
        1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
               สาขาศิลปกรรมหลักสูตรปรับปรุง  
               พ.ศ. 2563 
        1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตร ี
                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

                อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)  

                หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

   1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 5 หลักสูตร 

        1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

                สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

                และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง 

                พ.ศ. 2563    

        1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

                สาขาศิลปกรรมหลักสูตร 

                ปรับปรุง พ.ศ. 2563   

        1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

                สาขาดนตรีหลักสตูรปรับปรุง 

                พ.ศ. 2563  

        1.2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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                สาขาวชิานิติศาสตร์  

                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

         1.2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

                สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ 

                ค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง  

                พ.ศ. 2563  

    กลยุทธ์ ข้อ 6  
6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรม
หรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะสัน้ (Short 
Course) ให้กับนักศึกษาหรือบคุคลทั่วไป เช่น 
6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบกล
อุตสาหกรรม 
6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักสูตร “การจัดทำแผนที่แม่บทด้วย

 กลยุทธ์ ข้อ 6 
6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/
กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรการอบรมระยะ
สั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไป เชน่ 
6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบ
กลอุตสาหกรรม 
6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การ
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โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการสง่
ข้อมูลทะเบียนทรัพยส์ินเข้าโปรแกรม Ltax3000”        
6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 
     ศาลเยาวชน จังหวัดสกลนคร 
6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ 
     ข้อสอบมาตรฐาน  
6.5  โครงการอบรมภาษาจีนเบือ้งต้น     
6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น     
6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่     
6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษาตา่งชาติ  
     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี  
     สำหรับนักศึกษาตา่งชาต ิ
6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
6.11 โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ 
6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุน่ 

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS และการส่งข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรม Ltax3000”        
6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ 
     บุคลากรศาลเยาวชน จังหวดัสกลนคร 
6.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ 
     การเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน  
6.5  โครงการอบรมภาษาจีนเบือ้งต้น     
6.6 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น     
6.7 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่     
6.8 โครงการฝึกอบรมประสบการณ์นักศึกษา 
     ต่างชาติ ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6.9 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้น 
     หลักสูตร 1 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
6.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
6.11 โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อ
ประกอบอาชีพ 



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 

โครงการ/

กิจกรรม 

√ 

เห็นชอบ

ตาม

เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพื่อ
การตกแต่ง 
 
 

6.12 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าคราม
แบบญี่ปุน่ 
6.13 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก
ผลไม้เพื่อการตกแต่ง 

    กลยุทธ์ ข้อ 9 
    รายได้จากการเป็นทีป่รึกษาโครงการ 

 กลยุทธ์ ข้อ 9 
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ใน
มหาวิทยาลยั เช่น คา่เช่าสิทธิประโยชน์ 
บริการหอพัก บริการน้ำดื่ม สระว่ายน้ำ ศูนย์
วิทยบริการ เป็นตน้ 

  

ความเสี่ยง 2 : ขาดการเตรียม

บุคลากรให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง

สำคัญขององค์กร  

- - - -   

ความเสี่ยง 3 : ภัยคุกคามด้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ส่งเสริมให้ความรู้ จดัอบรมสร้างความตระหนักรู้ ความ

มั่นคงปลอดภัยดา้นระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้

เก่ียวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัล กิจกรรม/โครงการ 

1.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้

  



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 

โครงการ/

กิจกรรม 

√ 

เห็นชอบ

ตาม

เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

เก่ียวกับภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 63 

   1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับ

ภัยคุกคามด้านระบบสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนเมษายน 63 

ความเสี่ยง 4 : กฎหมาย ระเบียบที่

เปลี่ยนแปลง  สง่ผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

- - - -   

ความเสี่ยง 5 : อัคคีภัยและภัย

ธรรมชาต ิ

- - - -   



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 

โครงการ/

กิจกรรม 

√ 

เห็นชอบ

ตาม

เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

* ความเสี่ยง 6:  การดูแลระบบ

บำบดันำ้เสียและระบบน้ำทิ้งไมไ่ด้

มาตรฐาน 

  ปัจจัยเสี่ยง 

1. ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารและร้านคา้ไม่

สามารถบำบัดน้ำได้ เนื่องจากชำรุด/ขาดการดูแล 

2. ไม่มีจุดบำบัดนำ้เสียรวมภายในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

1. จัดทำโครงการปรับปรุงระบบ 

 บำบดันำ้เสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. จัดทำโครงการขุดบ่อดินสำหรับบำบัดนำ้เสีย 

ปัจจัยเสี่ยง 

1. มีการทิ้งน้ำสูส่ิ่งแวดล้อมทีโ่รงแรมภูพาน

เพลซ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย 

2. มีน้ำเสียที่เกิดจากการใช้นำ้ประมาณ  

350 𝑚3/dmg 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

1. กลยุทธ์ Zero dischange ไม่ปล่อยนำ้ทิ้ง

ลงสู่สิง่แวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้

ค่าน้ำเสียมีคุณภาพนำ้ดีขึ้น และซึม/ระเหย

ตามธรรมชาติซึง่ในมหาวิทยาลยัมีบ่อน้ำเสีย

ทั้งหมด 5 บ่อ ในขณะนี้เหลือแค่ 1 แห่งที่ยัง

ต้องปล่อยนำ้ทิ้งที่มีการทิ้งนำ้สูส่ิง่แวดล้อม 

2 . ติดตั้งปั๊มนำ้เพื่อนำนำ้จากบอ่ไปรดน้ำ

ต้นไมป้ระตู 2 และ 3  ถือว่าเปน็การนำ

  



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 

โครงการ/

กิจกรรม 

√ 

เห็นชอบ

ตาม

เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เปน็การไม่ปล่อยนำ้

เสียลงสู่สิง่แวดล้อม 

3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณนำ้เสีย 

4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุกๆ 

เดือน และรายงานให้กับเทศบาลสกลนคร

ทราบ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบดัน้ำเสียโดย

การปลูกพืชบำบัดนำ้เสีย 

 

* ความเสี่ยง 7:  การเกิดโรคระบาด

ในมหาวิทยาลัย 

- - - ปัจจัยเสี่ยง 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยปฏบิัตหิน้าที่ใกล้ชิด
กัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ราชการภายในมหาวิทยาลัยอาจจะ 

  



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 
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กิจกรรม 

√ 
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เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

 นำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
มาสู่บุคลากร 

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอาจมีเครือ
ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ที่มาจากพื้นที่ 
กลุ่มเสี่ยง 

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพนัธ์ต่อ
บุคลากรผา่นช่องทางสื่อสาร รูปแบบตา่งๆ 
เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 



  

 

 

ความเสี่ยง 

ประเด็นพิจารณา  

 

 

รายละเอียดเดิม 

 

 

 

รายละเอียดใหม ่

ที่ประชุมพิจารณา 

ปรับ 

กล

ยุทธ์ 

แก้ไข/

เพิ่มเติม/

ยกเลิก 

โครงการ/

กิจกรรม 

√ 

เห็นชอบ

ตาม

เสนอ 

√  

เห็นควร

ทบทวน 

4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคาร
สำนักงาน/อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้สวม
หน้ากากอนามัย มลี้างมือวัดอณุหภูมิไข้ 
5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุม

แบบ Online ด้วยวธิีอิเล็กทรอนิกส ์

6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ กล่องฆ่าเชื้อ UV-C 

หน้ากากอนามัย บริจาคให้กับนกัศึกษา

บุคลากรและชุมชน 

7.  จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับ

บุคลากร 

8. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษา บุคลากรและชุมชน 

หมายเหตุ * ความเสี่ยงท่ี 6 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้นำความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำมาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

            * ความเสี่ยงที่ 7 เป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม เนื่องด้วยเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและหาแนวทางป้องกันแก้ไข ถ้าเกิดโรค

ระบาดเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 





ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร 

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

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แหล่งทีม่า(3) กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

1. งบประมาณ
เงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัย
ลดลง 

1. จำนวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการ
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
ภาพรวมลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 ดังน้ี

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 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2563 ดังน้ี  

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. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน
1.1 หลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร

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

 1.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) 
  หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2563 

 1.1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 1.1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

 1.2 หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 5 หลักสูตร 
   1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

        และดิจิทัลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดี

ทุกฝ่าย
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ทุกฝ่าย
3. คณบดีทุกคณะ
4. ผู้อำนวยการทุก

สำนัก สถาบัน กอง
5. ผู้อำนวยการสำนัก

ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

1



ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
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การจัดการความเสี่ยง 
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 1.2.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
        หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563 
 1.2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. มหาวิทยาลัยเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

เพื่อจัดการเรียนการสอนในบางหลักสูตร   และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เช่น สมาคมธนาคารจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ และเป็นการสื่อสารทางตรงให้ทราบถึงคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

3. สร้างการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าไม่เพียงแต่ทำการเรียนการสอนอย่าง
เดียวแต่การรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้านเป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ละท้ิง
ผ่านโครงการดี กิจกรรมเด่น และหวังดึงใจคนรุ่นใหม่ให้มาเรียนจาก
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างและผลิตบัณฑิต นอกจากผลิตบัณฑิตเป็น
ลูกจ้างในภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้ว ควรเพิ่มการผลิตบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการ

5. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น ท่ีพัฒนาความรู้และทักษะได้ตลอดเวลา เช่น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Relearn Reskill/Upskill และสร้าง Network
เป็นต้น
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ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แหล่งทีม่า(3) กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

2. ขาดหลักสูตรการจัดหารายได้

3. การบริหารสินทรัพย์ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย
ตามแผนรายได้

√ 

√ 

6. เพิ่มการจัดหารายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรการ
อบรมระยะสั้น (Short Course) ให้กับนักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไป เช่น
6.1 อบรม เรื่อง ควบคุมและการทำงานแบบกลอุตสาหกรรม
6.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน
6.3  โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
6.4 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น
6.5 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น
6.6 โครงการฝึกอบรมภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี

 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
   6.7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสัตวศาสตร์ 
   6.8 โครงการอบรมการทำเบเกอรี่เพื่อประกอบอาชีพ 
  6.9 โครงการอบรมศิลปะการย้อมผ้าครามแบบญี่ปุ่น 
  6.10 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผักผลไม้เพ่ือการตกแต่ง 

7. ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารายได้ และจัดทำ
แผนการจัดหารายได้ในระยะ 3 ปีแรก พร้อมมอบหมายภาระหน้าท่ีและมอบ
อำนาจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้ตามท่ี
แผนกำหนด

8. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดหารายได้ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

9. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ 
บริการหอพัก บริการน้ำด่ืม สระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น
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ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

แหล่งทีม่า(3) กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส้ินเปลืองสูงมาก √ 10. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยต้องควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง
ให้ลดน้อยลง อย่างน้อยร้อยละ 20 เช่น  

   - กระดาษ หมึกพิมพ์  และควบคุมการเบิกจ่ายตามความจำเป็น  
- ใช้ซองจดหมายแบบหมุนเวียนโดยถ้าส่งจดหมายระหว่างหน่วยงาน  ภายใน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรใช้ซองจดหมายเก่า ซ่ึงจะช่วยลดการใช้
กระดาษในหน่วยงาน ให้น้อยลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ด้านของความเสี่ยง   :   Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)   Financial Risk (F)   Compliance Risk (C)    อ่ืน ๆ ………………………… 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งท่ีมา 

(3) 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

2. ขาดการเตรียม
บุคลากรให้มีคุณสมบัติ
ดำรงตำแหน่งสำคัญ
ขององค์กร

1. ไม่มีการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่
เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดงานในหน้าท่ีราชการที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัย (ระดับหัวหน้างาน)

2. ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

√ 

√ 

1. จัดทำแผน Succession planning
เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ
ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพ (talent) มีความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานและพร้อมท่ีจะดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานท่ีวางลง (Key Position) ให้มี
ความต่อเนื่อง (Leadership Continuity)

2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร พัฒนา
ตามสมรรถนะ ประเมินศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ไปสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นไป

3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่
ตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ

4. ส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการทุก

สำนัก สถาบัน กอง
4. หัวหน้างานบริหาร

บุคคลและนิติการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล       กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ด้านของความเสี่ยง   :   Strategy Risk (S)   Operational Risk (O)   Financial Risk (F)   Compliance Risk (C)    อ่ืน ๆ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่ 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งทีม่า 
(3) กลยุทธ์แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

งบประม
าณ/

ค่าใช้จ่าย 
(6) ภา

ยใ
น 

ภา
ยน

อก
 

3. ภัยคุกคามด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ขาดความตระหนักของบุคลากรและนักศึกษา ทางด้าน
ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่มีประสิทธิภาพ หมดอายุการใช้
งาน และไม่มีการอัพเดทโปรแกรมทำให้เกิดความเสียหาย
รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเว็บไซต์และการพบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีใช้งาน  และการเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท่ีมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ

3. มีการโจมตีจากกลุ่มบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
รายงานสถิติการโจมตีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2560 – 2562  ดังน้ี  
   - พ.ศ. 2560 จำนวน   43,726  ครั้ง 
 - พ.ศ. 2561 จำนวน 129,686   ครั้ง 
 - พ.ศ. 2562 จำนวน 176,544   ครั้ง 

4. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด

5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้าดับ
ทำให้เชิร์ฟเวอร์แม่ข่าย เกิดความเสียหาย เป็นต้น

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบ
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม/โครงการ
1.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบ
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 63
1.2 การพัฒนาแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านระบบ
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 63

2. กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560) 
และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนท่ีกำหนด และจัดกิจกรรม/โครงการการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการทุก

สำนัก สถาบัน กอง
4. ผู้อำนวยการสำนัก

วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ด้านของความเสี่ยง   :   Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)   Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)    อ่ืน ๆ ………………………… 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งท่ีมา 

(3) 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

4. กฎหมาย ระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่าย  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบในระดับ
กระทรวงบ่อยครั้งและขาดหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบใน
มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบ / แนวปฏิบัติหลายฉบับ ไม่
สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางในบางเรื่อง และ
ระเบียบท่ีถือใช้ในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวียน ต่าง ๆ

√ 

√ 1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละงานวิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกฎหมายของ
หน่วยงานภายนอก

3. จัดโครงการปรับปรุงและจัดทำประมวลกฎหมาย
หรือฐานข้อมูลทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มี
ความทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (Disruptive
Change)

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการทุก

สำนัก สถาบัน กอง
4. ผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ด้านของความเสี่ยง   :   Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)   Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)    อ่ืน ๆ ด้านภัยธรรมชาติ 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งท่ีมา 

(3) 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

5. อัคคีภัยและ
ภัยธรรมชาติ

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

2. อาคารเรียน บ้านพักอาจารย์และบุคลากรบางหลังภายใน
มหาวิทยาลัย มีสภาพเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะระบบ
สายไฟฟ้า

3. การเกิดอุทกภัย ภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า เป็นต้น

√ 

√ 

√ 

1. จัดทำแผนป้องกันด้านอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการ
ตามแผน เช่น จัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพ
หนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ป้ายสัญลักษณ์บอกทาง
หนีไฟและช่องทางหนีไฟให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ทักษะการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำเบื้องต้น”

2. ให้สำรวจอาคารเรียน และปรับปรุงบ้านพักอาจารย์
และบุคลากรอาคารเรียน ท่ีมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุด
โทรม

3. ควรมีศูนย์แจ้งเตือนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ภัยทางธรรมชาติ

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการทุก

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

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งท่ีมา 

(3) 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

6. การดูแลระบบบำบัด
น้ำเสียและระบบน้ำท้ิง
ไม่ได้มาตรฐาน 

1. มีการทิ้งน้ำสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีโรงแรมภูพานเพลซ
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์บังคับของกฎหมาย

2. มีน้ำเสียท่ีเกิดจากการใช้น้ำประมาณ

350 𝑚3/dmg

1. กลยุทธ์ Zero dischange ไม่ปล่อยน้ำท้ิงลงสู่

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบ่ม เพื่อให้ค่าน้ำเสียมี

คุณภาพน้ำดีขึ้น และซึม/ระเหยตามธรรมชาติซ่ึงใน

มหาวิทยาลัยมีบ่อน้ำเสียท้ังหมด 5 บ่อ ในขณะน้ีเหลือ

แค่ 1 แห่งที่ยังต้องปล่อยน้ำท้ิงท่ีมีการทิ้งน้ำสู่

สิ่งแวดล้อม 

2 . ติดตั้งปั๊มน้ำเพ่ือนำน้ำจากบ่อไปรดน้ำต้นไม้ประตู 

2 และ 3  ถือว่าเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 

เป็นการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม 

3. การลดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำเสีย

4. มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุกๆ เดือน และ

รายงานให้กับเทศบาลสกลนครทราบ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยการปลูก

พืชบำบัดน้ำเสีย 

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ       กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ด้านของความเสี่ยง   :   Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)   Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)    อ่ืน ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู ่

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 

แหล่งท่ีมา 

(3) 

กลยุทธ์แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(4) 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย 

(6) 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

7. การเกิดโรคระบาด
ในมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีใกล้ชิดกัน อาจเกิดการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)

2. นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการภายใน
มหาวิทยาลัยอาจจะ
นำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาสู่บุคลากร

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจมีเครือญาติหรือบุคคล
ใกล้ชิด ท่ีมาจากพื้นท่ีกลุ่มเสี่ยง

√ 

√ 

√ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
2. จัดทำมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากร

ผ่านช่องทางสื่อสาร รูปแบบต่างๆ เพื่อขอความ
ร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)

4. เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าอาคารสำนักงาน/
อาคารเรียน มีจุดคัดกรองให้สวมหน้ากากอนามัย มี
อ่างล้างมือวัดอุณหภูมิไข้

5. จัดระบบการเรียนการสอนและการประชุมแบบ
Online ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ กล่องฆ่าเชื้อ UV-C หน้ากาก
อนามัย บริจาคให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชน 
7. จัดทำประกันสุขภาพ COVID-19 ให้กับบุคลากร
8. จัดศูนย์บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
บุคลากรและชุมชน 

31 สิงหาคม 2563 
1. รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
2. ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นำพร อินสิน
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยการทุก

สำนัก สถาบัน
กอง

4. ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

710,000 
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