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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
แบบบูรณาการกบัการควบคุมคุณภาพ 

1.  ก าหนดวตัถปุระสงค์องค์กร 

2.  ระบคุวามเสี่ยง/เหตกุารณ์ส าคญั 

5.  รายงานและติดตามผล 
(Leading KRIs) 

3.  ประเมินความเสี่ยง  
ก่อนและหลงั การควบคมุ/บริหาร 

4.  จดัการและจดัท าแผน
บริหารความเสี่ยง (4T) 

6. ประเมินผลการจดัการและ
แผนบริหารความเสี่ยง  
ประสทิธิผลของแผน / 
Lagging KRIs รับได้ 

สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกโครงการ 

Change 

Uncertainty 

SWOT 

5Forces 
PEST 



Workshop 
   

• Workshop I   การวิเคราะห์ SWOT / External factors 
ที่มีผลต่อการก าหนดความเสี่ยงส าคัญ (Key Risks) 

  
• Workshop II การประเมินระดบัความเสี่ยงส าคญัก่อนและหลัง

การควบคุม-จดัการ 
  
• Workshop III การจดัการแผนการบริหารความเสี่ยง การ

ก าหนด KRI / ระบบการตดิตาม 
  

 



Workshop I  

• การวิเคราะห์ SWOT / External factors ที่มีผลต่อการ
ก าหนดความเส่ียงส าคญั (Key Risks) 

 



สาเหตุของความเส่ียงอาจเกดิจากปัจจัยภายใน(และภายนอก) 
Internal Environment 

•  ปัจจัยภายใน (เน้นที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เป็นปัญหา ผิดปกต)ิ  
เช่น  

• Man/People เช่น ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครัง้ ไม่รักษาวนัิย (ด้านการเงนิ) 

• Facility & ICT Infrastructure/MIS เช่น ความเชื่อถอืได้ของระบบสารสนเทศ  
• Policy & Procedure (System-Product/Service-Process-Material) เช่น นโยบาย

ของผู้บริหาร Financial & Operational Strategy ความไม่แน่นอนของระบบงาน-

ขัน้ตอน–กระบวนการ-Logistics & Supply Chain การไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบงัคับการควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถงึ  

• อ่ืนๆ  เช่น วัฒนธรรมองค์กร 

@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  , เอกสารน าlเสนอคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง จฬุาฯ  2557 



สาเหตุของความเส่ียงอาจเกดิจากปัจจัย(ภายในและ)ภายนอก  
External Environment 

• ปัจจัยภายนอก (เน้นที่มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอน เป็นปัญหา ผิดปกต)ิ  เช่น สภาวะ
แวดล้อมทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมือง  คุณภาพที่เปล่ียน แปลงไปเป็นต้น 

• Political & Regulatory เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ของทางราชการ  

• Economic  Crisis & Disaster  เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก (จีน) ภยัพบิตัทิัง้ที่เกดิ
จากธรรมชาต ิและมนุษย์ 

• Social & Legal Trend เช่น พฤตกิรรมหรือความคาดหวังของลูกค้า/ผู้รับบริการ ที่เปล่ียนไป  
พฤตกิรรมความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์องค์กร 

• Technology เช่น  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

• 5 Forces  (Suppliers-Competitors-Buyers-New Entrants-Substitute 
Products/service) เช่น สภาพการแข่งขันที่รุนแรง กลยุทธ์ที่เหนือกว่าของคู่แข่ง   

• อื่นๆ 
@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  , เอกสารน าlเสนอคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง จฬุาฯ  2557 



Risk Identification 
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การค้นหาประเด็นความเส่ียงทีส่ าคญั  

  (Identification of Key Risks ) 
 • ระบุเหตุการณ์ในอนาคต (ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง ความไม่แน่ นอน เหตุฉุกเฉิน ส่ิงผิดปกติ) ที่ไม่

พงึประสงค์ที่หากเกิดขึน้แล้วจะส่งผลกระทบเชงิลบและน าไปสู่การสูญเสีย หรือขาดโอกาสท าให้ไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยพจิารณาประเด็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบใน 4 มุมมอง 

 1 )  ความสูญเสียที่ส่งผลต่อความเช่ือม่ันในช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ระดบัมาตรฐาน
การยอมรับในสงัคม และคุณภาพผลงานตามพนัธกจิหลัก และมีการรัองเรียน 
ฟ้องร้อง ต่อต้าน ขยายผลในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ 

 2 ) ความสูญเสียที่เป็นอนัตรายต่อชีวติและความปลอดภยัของนิสืต คณาจารย์
บคุลากร กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร และผู้ที่มาใช้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั รวมทัง้การบาดเจ็บจ านวนมาก ที่เกิดจากความบกพร่องในการตรวจสอบ 
ขาดมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัเหตฉุกุเฉินที่เพยีงพอ ฯลฯ   

   

 
@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  , เอกสารน าlเสนอคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง จฬุาฯ  2557 
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การค้นหาประเด็นความเส่ียงทีส่ าคญั  

  (Identification of Key Risks ) (ต่อ) 
 

3 ) ความสูญเสียทีเ่ป็นความชะงักงัน ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการ
เรียนการสอน และกจิกรรมหลกัอืน่ๆที่มีความส าคญัและจ าเป็นมากต่อ
บุคลากรและผู้รับบริการ ท่ีอาจเกิดข้ึนเหตุฉุกเฉิน หรือจากภยัพิบติั ภายใต้
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั 

4 ) ความสูญเสียทีส่่งผลต่อสถานะการเงินอย่างรุนแรง (Major/Huge 
Financial Loss)  หรือมูลค่าธุรกรรมทีค่าดว่าจะเสียโอกาส (Opportunity 
Loss) จ านวนมาก ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นทั้งดา้นกายภาพ การเงิน การ
ลงทุน และ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯลฯ  

   

 
@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  , เอกสารน าlเสนอคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง จฬุาฯ  2557 



Workshop II 

• การประเมินระดับความเส่ียงส าคัญก่อนและหลังการควบคุม-
จัดการ 

 



       การวิเคราะห์ความเส่ียงส าคญั สาเหตุและผลกระทบของความเส่ียง 
(Risk Cause and Consequence Analysis) 

Loss 
Opportunity 



โอกาส / 
ความได้เปรียบ 

ปัญหา (Problem) 

ความเส่ียง 
(Key Risk) 

ความเส่ียง 
(Risk) 

โอกาส / 
ความได้เปรียบ 

ปัญหา (Problem) 
และความสูญเสีย 

Problem – สภาพในปัจจบุนั 
ท่ีเป็นอปุสรรคท าให้การด าเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ 
 

ตวัอย่างเช่น– ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

อาจกลายเป็น 
สาเหตุให้เกดิ 
ความเสี่ยงได้ สาเหตุอื่นๆ What-If 

  ปัจจัยภายใน :  
S &W  

อุปสรรคในงาน/ข้อจ ากัด 

สาเหตุต่างๆ What-If 

ปัจจัยภายนอก : 
O&T  (+PESTEL} 

Risk – เหตกุารณ์ในอนาคตท่ีหาก
เกิดขึน้ จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
สญูเสีย ล้มเหลว ต่อเป้าหมาย/
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ (อาจจะเกิด
หรือไม่ก็ได้)  
ตวัอย่างเช่น– Key Man ลาออก 
 
 
 
 

มาตรการจัดการความเส่ียงที่ดี ถูกต้องและ
เหมาะสม และการใช้คส.ในเชงิกลยุทธ์ 

มาตรการควบคุมความเส่ียงผดิพลาด 
หรือความเส่ียงไม่ถูกค้นพบ พบล่าช้า 

@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์ ,2557 ( ปรับปรุงจากเอกสารความเส่ียงของวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย }  







ความเส่ียงปานกลาง 

ผลกระทบรุนแรงมาก 

โอกาสเกิดนอ้ย  Transfer 

ความเส่ียงสูง 

ผลกระทบรุนแรงมาก 

โอกาสเกิดมาก Terminate 

ความเส่ียงต ่า 

ผลกระทบนอ้ย 
โอกาสเกิดนอ้ย Take 

ความเส่ียงปานกลาง 

ผลกระทบนอ้ย 

โอกาสเกิดมาก Treat 

แผนภูมิระดบัความเสี่ยง (Risk Profile/ Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิด 
น้อย 

มาก 

ผล
กระ
ทบ 

มาก 

น้อย 

เกิดบ่อยมากเกินระดบัท่ียอมรับได ้
+  ขาดระบบควบคุม ป้องกนั ( H ) 

เกิดนอ้ยมาก อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้+ มีระบบควบคุมท่ีรัดกมุ 
ป้องกนัท่ีดี  ( L) 

LL HL 

LH HH 

สูญเสียนอ้ยมาก อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้ 
+ มีระบบส ารองเผือ่ไว ้  
ลดผลกระทบ  (  L )  

 

สูญเสียสูงมาก เกิน
ระดบัท่ียอมรับได ้
+ ขาดระบบส ารองว้
ลดผลกระทบ (  H )  

 

@ ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์  , เอกสารน าlเสนอคณะกรรมการก ากบัการบริหารความเส่ียง จฬุาฯ  2557 



Workshop III 

• การจัดการแผนการบริหารความเส่ียง การก าหนด KRI / ระบบ
การตดิตาม 

 





 
การจดัท าแผนควบคุมความเส่ียง  

จดัการและรับมือกบัภยัมืด 
 • เทคนิคในการลดโอกาส ( ป้องกนั) และ ลด

ผลกระทบ ( แผนส ารอง แผนรองรบั (ฉุกเฉิน)) 
• 4 T’s Strategy ( Terminate- Transfer- Treat- Take ) 

TERMINATE 
หลีกเล่ียง (AVOID) 

TRANSFER 
ร่วมจดัการ (SHARE) 

TREAT 
ลด (REDUCE) 

TAKE  
ยอมรบั (ACCEPT) 









 KRI ดชันีเตือนภยั: ติดตามความเส่ียง 
 ควรก าหนดดชันีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator / KRI)  

ท่ีสะทอ้นถึงสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเพื่อ
ใชใ้นการติดตามดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีก าหนดควรมีลกัษณะเป็นการมองไปในอนาคต (Forward 
looking / Leading Indicator) สามารถสะทอ้นแนวโนม้ของความเส่ียงได ้เช่น  

 อตัราการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของธุรรม การด าเนินงาน– โตเร็วไป  
 การออกหลกัสูตรใหม่/ผลิตภณัฑใ์หม่ - เวลาในการพฒันานานไป 

 อตัราการลาออกของพนกังาน - สูงข้ึน 

 ระยะเวลาการหยุดชะงกัของระบบงาน – นานข้ึน 

 จ  านวนพนกังานในหน่วยงาน - มากไป 

 จ านวนขอ้รอ้งเรียนจากผูใ้ชบ้ณัฑิต - สูงข้ึน 

 จ  านวนผูเ้รียน- ลดลง เป็นตน้ 
(ต่อ...) 



การก าหนดKRI เพื่อใช้ในการตดิตามความเส่ียง (Monitoring):  
(ตัวเตือนภยั /ตัวชีว้ัดความส าเร็จของความเส่ียง   (Key Risk Indicator – KRI/ Leading indicator)  
 

1.ความเส่ียงส าคัญ      2. ข้อมูลที่ใช้และความถ่ีในการตดิตามคส.     3. KRI  
……………………………………          ……………………………… …………………………..              ..…………………………………………… 
……………………………………         …………………………………………………………….              .…………………………………………… 

………………………..     ………..………………………………        .…………………………….. 
…………………….….     ………..………………………………         …………………………….. 
 
        

                 

เป้าประสงค์/ 

วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ 
KPI 

ตัวอย่าง คส. 
Key Risk 

  
Lagging KRI 
  

 
Leading KRI 
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Risk Record can be used as means to monitoring 
the actions taken to mitigate risks. 

Risk Issue: Risk ID:

Process: Risk Category: Responsibility:

Possible Causes: Possible Consequences:

Consequences: Likelihood: Risk Rating:

Control Environment Overview

Current External Environment Considerations:

Current Internal Control Environment Considerations:

Positives: Negatives:

Control Effectiveness Assessment:

Revised Consequence: Revised Likelihood: Revised Risk Rating:

Action Plans: Responsibility: Plan Completed Date:

Actual Completed Date:

Monitor and Review 


