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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ

ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขชื่อต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.1

1.2



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ

ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 25651.1

ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ให้กับทุกส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  P. 2- 4



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
7 มิถุนายน 2564 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) ให้กับคณะ ส านัก สถาบัน ส านักงานอธิการบดี

20 กรกฎาคม 2564 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 2564)

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง

30 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี 2/2564 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ััดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประั าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

2 สิงหาคม 2564 คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ััดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน ไปยังส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี

31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 
2564

คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท าแผนบริหารบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/ส านัก/สถาบัน

16 สิงหาคม 2564 คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไปยัง ส านักงานอธิการบดี

ส านักงานอธิการบดี

1 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
คร้ังที่ 3/2564 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

15 กันยายน 2564 ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

คณะ/ส านัก/สถาบัน

P. 2- 4



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
16 กันยายน 2564 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ส านักงานอธกิารบดี

24 กันยายน 2564 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ส านักงานอธกิารบดี

30 กันยายน 2564 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะ ส านัก สถาบัน ส านักงานอธกิารบดี

1 ตุลาคม 2564 เร่ิมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คร้ังท่ี 4/2564
สรุปผลรายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

21 ตุลาคม 2564 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

ส านักงานอธิการบดี

29 ตุลาคม 2564 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส านักงานอธิการบดี

P. 2- 4



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)

15 มีนาคม 2565 ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 2565)

คณะ/ส านัก/สถาบัน

31 มีนาคม 2565 ทบทวนการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 2565)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

7 พฤษภาคม2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 1/2565 เพื่อรายงานผลและทบทวนทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

20 พฤษภาคม 2565 รายงานผลและทบทวนแผนบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

ส านักงานอธิการบดี

28 พฤษภาคม 2565 รายงานผลและทบทวนแผนบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ทบทวนรอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส านักงานอธิการบดี

1 มิถุนายน 2565 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน) ให้กับคณะ ส านัก สถาบัน ส านักงานอธิการบดี

16 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อม
จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

30 มิถุนายน 2565 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2565)

คณะ/ส านัก/สถาบัน

P. 2- 4



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน/เดือน/ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประ  ัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)

6 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี 3/2565 สรุปผลรายงานการบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ม.ิย. 2565)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

15 กันยายน 2565 ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 2565)

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง

12 ตุลาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี 4/2565 สรุปผลรายงานการบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฯ

21 ตุลาคม 2565 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

ส านักงานอธิการบดี

28 ตุลาคม 2565 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส านักงานอธิการบดี

P. 2- 4



ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแั้งเพื่อทราบ
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง แก้ไขชื่อต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1.2

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง ท่ี 887/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สั่ง ณ วันที่ 9 

ตุลาคม  2562 นั้น  เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ในการนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องถูกต้อง และเป็นปัจจุบันกับชื่อต าแหน่งผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขชื่อต าแหน่งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ล าดับ ที่ 6 ตามค าสั่งดังกล่าว ดังนี้

เดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  
แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

(ตามเอกสารประกอบระเบียบ วาระท่ี 1.2)

P. 5 - 6



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2

อาคาร 10 ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

มีจ านวนทั้งสิ้น 9 หน้า

จึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2)
ที่ประชุม

 รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
 รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

P. 8 -16



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่อง หลักกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (องค์ประกอบที่ 5 การบริหารััดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3)

4.1

4.2

4.3

4.4

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 มิถุนายน 2564)

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และตัวอย่างการััดท าแผนบริหารความเสี่ยง



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เรื่อง หลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 4.1

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1) P. 19-36



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(องค์ประกอบที่ 5 การบริหารััดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3)
4.2

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจ าปีการศึกษา 

2563  องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

องค์ประกอบท่ี  5 การบริหารััดการ

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มี ประสิทธิภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเป ลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

P. 37

ตัวบ่งชี้
กำรบริหำรจัดกำร

ค่ำคะแนนที่ได้
สกอ. มรสน.

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(องค์ประกอบที่ 5 การบริหารััดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3) (ต่อ)
4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากบัตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิักลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ
สถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน    
ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ี

ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

P. 37



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประ  ัาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 30 มิถุนายน 2564)
4.3

ตามหนังสือท่ี อว 0621  /ว 514 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม  2564 เรื่อง 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ( รอบ 9  เดือน) นั้น 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานและผู้ท่ีรับผิดชอบความเสี่ยงใน

ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอควำมกรุณำ

ส่งที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

เพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ จักได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงาน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3)

P. 38-39



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัวอย่างการััดท าแผนบริหารความเสี่ยง4.4

เพื่อให้การกระบวนการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
แบบ SNRU-ERM 1   แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
แบบ SNRU-ERM 2 แบบก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดบัความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับแบบฟอร์ม แบบ SNRU – ERM 3 โดยเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ของคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังกล่าว

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดท าตัวอย่างการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S: Strategic Risk) : จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (F: Financial Risk) : แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยยงัไม่มีการน ามาใช้อย่างชัดเจน
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O: Operational Risk) : การด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ COVID-19
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C: Compliance Risk) : ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิานท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้

P. 40-46

ทั้งนี้ ขอให้คณะ/ส านัก/สถาบนั ด าเนินการััดท าแผนบริหารบรหิารความเสี่ยง ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอความอนุเคราะห์ััดส่งที่ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จักได้รวบรวมข้อมูลจัดท า 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป



ปรับแบบฟอร์ม SNRU-ERM 3

เดิม ใหม่
P. 45



ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง
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ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง
(2)

แหล่งที่มา
(3) กลยุทธ์/แนวทาง

การััดการความเสี่ยง
(4)

โครงการ/กิักรรม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

(5)

งบประ
มาณ(บาท)

(6)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(7)

ภา
ยใ

น

ภา
ยน

อก

จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมลดลง

1. จ านวนนักศึกษาแรกเขา้น้อย และจ านวน
นักศึกษาตกออกมแีนวโน้มสูงขึ้น

 1. พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ที่ทันสมัยตรงตามความตอ้งการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร ในรูปแบบ Life Long Learni
ng ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย และมีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2564

50,000 31 มีนาคม 2564
1. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
2. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
3. ผู้อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย
4. คณบดี

2.  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถ
เรียนรู้ได้หลายช่องทางและสะดวกขึ้น โดยไม่
จ าเป็นต้องมานั่งเรยีนในห้องเรยีน

 2. เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) 
ให้เหมาะสมสภาวะปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา
เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

300,000

3. การแข่งขันการรบันักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธเ์ชงิรุก เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้มาสมัครเรยีน
มากขึ้น

โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564

400,000

4. มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็น
ระบบเก่าและหลักสูตรยังไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน

 4. จัดการเรยีนการสอนเป็นระบบเปิด และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจาก
นักศึกษาในระบบไปเป็นกลุ่มการศึกษาตลอดชีวติ เน้นการเรียนเพื่อให้ได้
ทักษะ

โครงการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน

400,000

แบบ SNRU – ERM 3

P. 52



ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
แบบ SNRU – ERM 3

P. 57

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง
(2)

แหล่งท่ีมา
(3) กลยุทธ์/แนวทาง

การััดการความเสี่ยง
(4)

โครงการ/กิักรรม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

(5)

งบประ
มาณ(บาท)

(6)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(7)

ภา
ยใ

น

ภา
ยน

อก

แผนการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการ
น ามาใช้อย่างชัดเจน

ยังไม่มีการจัดท าแผนหาการจัดหา
รายได้ระดับคณะ ส านัก สถาบัน

 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย จัดท าแผนการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นใน
ทุกพันธกิจ เช่น 

1) รายได้จากการจัดการศึกษา เช่น ระบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ (การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Le
arning) การเรียนออนไลน ์ฯลฯ

2) รายไดจ้าการวิจยั เช่น กระตุน้ใหอ้าจารยเ์สนอขอทนุ
วิจยัจากหน่วยงานภายนอกและบรกิารวิชาการใหก้บั
หน่วยงานภายนอกเพิ่มขึน้

3) รายไดจ้ากการบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องมหาวิทยาลยั 
เช่น มีผูม้าใชบ้รกิารจากสนิทรพัยต์า่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั
เพิ่มขึน้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนการจดัหารายได้ 

2. โครงการเงินรายไดจ้ากการบริการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. โครงการสารสนเทศและเผยแพร่
งานวิจยัในเวทีระดบัชาติ

4. โครงการการให้ทุนสนับสนุนการท า
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

100,000

100,000

100,000

100,000

31 มีนาคม 2564
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน
2. คณบดี 
3. ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี
4. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชการและงาน
ทะเบียน



ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)
แบบ SNRU – ERM 3

P. 62

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง
(2)

แหล่งท่ีมา
(3) กลยุทธ์/แนวทาง

การััดการความเสี่ยง
(4)

โครงการ/กิักรรม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

(5)

งบประ
มาณ(บาท)

(6)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(7)

ภา
ยใ

น

ภา
ยน

อก

การด าเนินงานที่ไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย 
อันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากโรคอุบัติใหม่
COVID-19

1. การแพร่ระบาดของโรค
อุบัติใหม่ที่ยังระบาดส่งผล
ให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work from Home) การ
ลงพืน้ที่ชมุชนเพื่อจดั
กิจกรรมไมไ่ด ้เป็นตน้

 1. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยครอบคลุมการด าเนินงานทีอาจ
เกิดขึ้นสถานการณ์ไม่ปกติ

โครงการอบรมจัดท า
แผนการด าเนินงานและการ
รณรงค์เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่

200,000 31 มีนาคม 2564
1. รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
2.คณบดี 
3. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
4. ผู้อ านวยการบัณฑิต
วิทยาลัย

2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
อุบัติใหม่ ยังไม่ทั่วถึงทุก
พื้นที่

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหวทิยาลัยและครอบครัว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่

โครงการจัดหาวัคซีนส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
สกลนคร

200,000



ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
แบบ SNRU – ERM 3

P. 67

ความเสี่ยง
(1)

ปััััยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง
(2)

แหล่งท่ีมา
(3) กลยุทธ์/แนวทาง

การััดการความเสี่ยง
(4)

โครงการ/กิักรรม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

(5)

งบประ
มาณ(บาท)

(6)
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ

(7)

ภา
ยใ

น

ภา
ยน

อก

ความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
ก าหนดไว้

1. เจ้าหน้าท่ีบางส่วน
ขาดความเข้าใจในด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติ และ
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย

 1. ศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัท าคูม่ือการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน 

โครงการอบรมเกีย่วกบั
ระเบียบพัสดุ

200,000 31 มีนาคม 2564
1. รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย
2.คณบดี 
3. ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
4. ผู้อ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย2. ยังไม่มีคู่มือการ

ปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน และไม่เป็น
ปัจจุบัน

 3. อบรมทักษะการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
(SOP)

โครงการจัดอบรมการท า
คู่มือปฏิบัติงาน

200,000


