
งานแผนและบริหารความเสี่ยง ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเส่ียง ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.



• นโยบายการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• กระบวนการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• หลักการ/กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017

• การวางแผน และการบริหารความเส่ียงส าหรับอดุมศึกษา
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เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ส่วนงานและหน่วยงาน ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงต้องค านึงถึงความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก อาทิ ด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ภัยพิบัติ    
ทางธรรมชาติ และโรคระบาดร้ายแรง โดยความเสี่ยงที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน                                                                        
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล                                                                                 
3) ยุทธศาสรต์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ                                                                            
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน

1.2 ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ได้แก่

4

1) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation risks)                                                                                                                            
2) ด้านวิชาการ (Academic risks)                                                                                                                            
3) ด้านการเงิน (Financial risks)                                                                                                                            
4) ด้านการด าเนินงาน (Operation risks)                                                                                                                            
5) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ (Compliance risks)



2. ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อ 1 และ
ถ่ายทอดแผนฯ ให้ส่วนงาน/หน่วยงานน าสู่การปฏิบัติ

3. ให้ส่วนกลางบางเขน ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานเทียบเท่าระดับคณะ/
สถาบัน/ส านัก/วิทยาลัย/ศูนย์  และหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธกิารบดี จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดย

- น าความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 และความเสี่ยง              
ตามข้อ 1 มาประเมิน ค่าโอกาสที่จะเกิดและคา่ผลกระทบ

- จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงาน
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4. ให้วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดย

- น าความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 และความเสี่ยงตามข้อ 1 มาประเมินค่า   
โอกาสที่จะเกิดและค่าผลกระทบ

- จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขต

5. ให้ส่วนงานในวิทยาเขต จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดย

- น าความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 และความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง
ของวิทยาเขต ตามข้อ 4 รวมถึงความเสี่ยงตามข้อ 1 มาประเมินค่าโอกาสที่จะเกิดและค่าผลกระทบ

- จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนงานในวิทยาเขต  
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แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน 
สังคม ประเทศยังมีน้อย

1.1.1 การน าผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อความต้องการ
ของชุมชน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/ฝ่ายวางแผน
และวิจัย 

1.1.2 ประสิทธิภาพการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/ ฝ่ายวางแผน
และวิจัย 

1.2 ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน สังคม (Engagement) น้อยลง

1.2.1 การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมท ากิจกรรม
ต่างๆ กับมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สื่อสารองค์กร

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ศรรีาชา/ก าแพงแสน/
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 8
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แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 การสนับสนุนเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการ
เรียนการสอนยังไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

1.3.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับการ
เรียนการสอน

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั/
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

1.3.2 การสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั/ฝ่าย
วิชาการ

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/
ศรีราชา/เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
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ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับสากล

2.1 ล าดับ QS Ranking ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและรายสาขาไม่อยู่ใน
เป้าหมายที่ก าหนด

2.1.1 ชื่อเสียงด้านวิชาการ  รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/
ฝ่ายวางแผนและวิจัย/
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/ศรีราชา/เฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2.1.2สัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

2.1.3 สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

2.1.4 สัดส่วนอาจารย์และนิสิตต่างชาติ

2.1.5 สัดส่วนจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์

2.1.6 การแลกเปลี่ยนบคุลากรและนิสิต
ระหว่างประเทศ (Inbound-Outbound) 

แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในระดับสากล

2.2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมใน
เชิงพาณิชย์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2.2.1 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จาก
งานวิจัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการ
เพื่อสังคม/
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

2.3 โครงการพื้นฐานที่รองรับบริการด้าน
ดิจิทัลยังไม่สมบูรณ์ในทุกวิทยาเขต

2.3.1 อายุการใช้งานของเครือข่ายดิจิทัล รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

2.3.2 ความครอบคลุมของเครือข่าย
ดิจิตอล

รองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามภารกิจ

3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้าน
งานวิจัย

3.1.1 การเข้าถึงรายชื่อและ
คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

3.1.2 การท างานร่วมกันของนักวิจัย

3.2 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะการใช้
งานดิจิทัล

3.2.1 การพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จ าเป็น
ของบุคลากรทุกระดับ

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั/
ฝ่ายบริหาร

3.2.2 การใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศของบุคลากร

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั/
ฝ่ายบริหาร
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Strategy risks)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามภารกิจ

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการล่าช้า/ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี

3.3.1 งบประมาณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล/
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/ศรีราชา/เฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.3.2 ความซับซ้อน และความสะดวกใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/
ศรีราชา/เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

4.1 การประเมินธรรมาภิบาล 4.1.1 ระบบการประเมินธรรมาภบิาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks)

1.ด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง
(Reputation risk)

1.1 เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบกบั
มหาวิทยาลัย

1.1.1 การทันต่อสถานการณ์ใน
การตอบสนองภาพลักษณเ์ชิงลบ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสื่อสาร
องค์กร

1.2 ผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมืองรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.2.1มาตรการส่งเสริมและรักษาความ
ปลอดภัยใหก้บับคุลากรและนิสิตในการ
เดินทาง การปฏิบัตงิาน และการเรียนการ
สอน ในช่วงที่มีการชุมนุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.2.2 การปฏิบัติงานและการเรียนการ
สอนหยุดชะงัก
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks)

2. ด้านวิชาการ (Academic risk) 2.1 Learning Digital Platform ที่มีอยู่
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนใน
ประชากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่แตกต่าง 
(Gen Me, Gen Alpha)  ได้ในอนาคต

2.1.1 ความสอดคล้องของหลักสูตร/
รายวิชาต่อความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้เรียนและสถานประกอบการใน
อนาคต

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

2.1.2 การปรับตัวของผู้สอนในการ
ถ่ายทอดความรู้

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

2.2 นิสิตไม่สามารถกู้ยืม 
กยศ. และ กรอ. ได้

2.2.1 การรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
โดย อว.

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

2.3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

2.3.1 ผลงานทางวิชาการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/ด้าน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks)

3. ด้านการเงิน (Financial risk) 3.1 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่รับรอง
งบการเงินของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีเง่ือนไข

3.1.1 การปรับปรุงตามข้อทักท้วงของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/ศรีราชา/เฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผน
ที่ก าหนด

3.2.1 การจัดท าแผนปฏบิตัิการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและวิจัย
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แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/ด้าน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks)

4. ด้านการด าเนินงาน (Operation risk) 4.1 กระบวนการท างานบาง
ขั้นตอนไม่มีประสิทธิภาพ

4.1.1 การก าหนดกระบวนการท างาน 
และตัวชี้วัด
(หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ)

รองอธิการบดี
ทุกฝ่ายและรองอธิการบดี
วิทยาเขต

4.1.2 ความคล่องตัวของข้ันตอนการท างาน
ในแต่ละภารกิจ

รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย
และรองอธิการบดีวิทยาเขต

5. ด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 
(Compliance)

5.1 เกิดการทุจริตใน
การด าเนินงาน

5.1.1 การควบคุมติดตาม ก ากับดูแล การ
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน/
ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี
วิทยาเขตก าแพงแสน/
ศรีราชา/
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

5.1.2 มาตรการควบคุม ติดตาม ก ากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพ
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กระบวนการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย

คณะ/
สถาบัน/
ส านัก/

วิทยาลัย/ศูนย์

หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี

วิทยาเขต ก าแพงแสน ศรีราชา สกลนคร

ถ่ายทอดแผน

1. ประเมินค่าโอกาสและค่าผลกระทบ
- ความเสี่ยงตามแผน มก. และ
- ความเสี่ยงวิทยาเขตตามนโยบายข้อ 1

2. จัดล าดับความเสี่ยง
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต1. ประเมินค่าโอกาสและค่าผลกระทบ

- ความเสี่ยงตามแผน มก. และ
- ความเสี่ยงส่วนงานตามนโยบายข้อ 1

2. จัดล าดับความเสี่ยง
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน/หน่วยงาน

ส่วนงานในวิทยาเขต
1. ประเมินค่าโอกาสและค่าผลกระทบ

- ความเสี่ยงตามแผน มก. และ
- ความเสี่ยงตามแผนวิทยาเขต
- ความเสี่ยงวิทยาเขตตามนโยบายข้อ 1

2. จัดล าดับความเสี่ยง
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงาน/หน่วยงาน

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มก.
ตามนโยบาย ข้อ 1

วิทยาเขตบางเขน

จัด
ส่ง

แผ
น จัดส่งแผน

จัดส่งแผน
จัดส่งแผน

ถ่ายทอดแผน

กระบวนการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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* หลักการ/กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017

* การวางแผน และการบริหารความเสี่ยงส าหรับอุดมศึกษา
โดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ
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Knowledge Sharing : Risk Management & Governance
วนัท่ี  14 มกราคม 2564

การก ากับและการบริหารความเสีย่งตามกรอบแนวทาง COSO 
ERM 2017 Integrating with Strategy and Performance 

Risk Appetite 
– Corporate Level

BU1 BU2 BU3
Risk 

Appetite 
– BU Level

Risk Appetite 
–Dep. Level

Portfolio view of Risk

D1 D2 D3 D4 D5 D6

หลกัสูตร RMG

“ ในวิกฤต ิมีโอกาส 
ใช้โอกาส จากความเส่ียง ”

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  อคัรประถมพงศ์
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ
ท่ีปรึกษาดา้นการบริหารกลยทุธ์ ความเส่ียงและการจดัการคุณภาพ
อดีตกรรมการก ากบัความเส่ียงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
กรรมการบริหารความเส่ียง คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.)
อนุกรรมการยทุธศาสตร์/ความเส่ียง การเงินและทรัพยสิ์นสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)
อนุกรรมการดา้นการบริหารความเส่ียงของส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั(องคก์ารมหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เอทีพี30 จ ากดั(มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)
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ประวัตวิิทยากร

ความเชีย่วชาญ
ดา้นการสอน วจัิย และบรกิารวชิาการ

- ดา้นการบรหิารคณุภาพ

- การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร

- การบรหิารโครงการ

- การบรหิารความเสีย่งโครงการ

- การวางแผนกลยทุธ ์และความเสีย่งเชงิกลยทุธ์

- การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility study)

-

การวเิคราะหก์ารลงทนุ และผลตอบแทนการลงทนุ 

การวเิคราะหเ์พือ่เพิม่ผลก าไร 

(Investment analysis / Profitability analysis)

- Certificate of Attendance, Director Accreditation Program : 

Class 171/2020 by IOD (Thai Institute of Director) 
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วัตถุประสงค ์( Key Learning Objectives )

➢ มคีวามรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการบริหารจดัการความเสี่ยงองคก์รตามกรอบ COSO ERM

2017 ที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ ์และผลการด าเนินงาน

➢ สามารถน าความรู้ ไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

ทั่วทั้งมหาวทิยาลัยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

➢ เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด ีและเทคนิคการระบุเหตกุารณค์วามเสี่ยงระดบั

องคก์ร(Corporate Risk Event)

➢ ทราบแนวทางการด าเนนิกจิกรรมเพ่ือสร้างวฒันธรรมความเสี่ยง (Risk Culture)

➢ สามารถก าหนด Risk Appetite Statement แยกตามประเภทความเสี่ยง(SOFC+R)เพ่ือเป็น

กรอบนโยบายความเสี่ยงที่น าไปปฏบิตัเิพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กบัมหาวิทยาลัย/ส่วนกลาง/

วทิยาเขค/ส่วนงาน ทั่วทั้งองคก์ร

➢สามารถก าหนดตวัช้ีวดัความเสี่ยง(Key Risk Indicator) ที่เป็นสญัญาณเตอืนภยั(Early 

Warning Sign)และตัววัดความเสยีหายเทยีบกบั Risk Appetite ที่ก าหนดตามนโยบายและ

เป้าหมาย

เพือ่ใหผู้บ้ริหาร เขา้ใจ ตระหนกัรู ้และมีทกัษะในการประยุกตใ์ช้
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ก าหนดการเรียนรู้  
Pre-Test / การปรับกระบวนทศันเ์กีย่วกับการบริหารความเสี่ยงองคก์รสมัยใหม่

 เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส: ทศิทาง กระบวน และขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 
(COSO ERM2017 :  1 Governance & Culture  2.Strategy & Objective Setting  3. Performance)

 “ความเสีย่ง(Risk)” และ “ปัญหา(Issue/Problem)” ต่างกันอย่างไร ?

 GRC : การเชือ่มโยง Governance(การก ากับดูแล Performance) –Risk (การบริหาร Risk) และ -
Compliance(การควบคุม Internal Control) /ระบบบริหารคุณภาพและการสร้าง Risk Culture 
Strategic Risk และแนวทางการก าหนดระดับความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรับได้(Risk Appetite) กับการ
ประเมินคัดเลือกกลยุทธ์องค์กร(Alternative Strategies)

 Risk Management Process and Risk Performance 

 Risk Management Tools :ตัวอย่างเครือ่งมือวิเคราะหแ์ละบริหารความเสีย่งโดยใช้ What-If + 
Environmental Scanning (SWOT Analysis)

 ตัวอย่างแนวทางการรับมือกับการเปลีย่นแปลงใหม่กระทบต่อวิกฤติอุดมศึกษา เช่น Education 
/Digital Disruption

 ตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารความสีย่งและการสร้างโอกาสจากEmerging Risk เช่น Digital 
disruption , เหตุการณ์ โรคระบาด COVID-19
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ก าหนดการเรียนรู้  

 ตดิตาม ทบทวน ปรับปรุง รายงานแผน และผลการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM2017 :  4  
Review & Revision  5. Information, Communication & Reporting 
 New Emerging Events and New Key Risks จากเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อ 

Performance

 เคล็ดลับการก าหนด Leading KRI (Warning Indicator) and New Risk Response Strategies

 ตัวอย่างรูปแบบการรายงาน และการสือ่สารผลการบริหารความเสีย่ง(KRI) และการประเมินผล
การด าเนินงานตามคัวชีวั้ดความเสีย่ง/ความเสียหายเทยีบกับค่า Risk Appetite

 Key Takeaway / Q & A

Q&A / Post-Test /การปรับกระบวนทศันเ์กีย่วกับการบริหารความเสี่ยงองคก์รสมัยใหม่
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Pre-Test หลกัการ นโยบาย กระบวนการ
และเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียง (1)

1. ขอ้ใดกลา่วถึงหลกัการและเปา้หมายของการบรหิารความเสี่ยงไดอ้ย่างครบถว้น ถกูตอ้ง
ก.องคก์รย่ิงมีความเสี่ยงนอ้ย ย่ิงดีต่อการบรรลเุปา้หมาย
ข.องคก์รควรบรหิารจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัต ่าท่ีสดุ
ค. เปา้หมายของการบรหิารความเสี่ยงคือการลดระดบัความสญูเสียขององคก์รใหต้  ่าลง
ง.องคก์รจะมีความสามารถในการแข่งขนัลดลง หากองคก์รนัน้ไม่ยอมรบัใหเ้กิดความเสี่ยง 

2. ในบรบิทของสถาบนัการศกึษา การก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement)    
แยกตามประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงดา้นใดท่ีสามารถยอมรบัใหเ้กิดได ้ในระดบัปานกลาง – สงู  เพื่อ
เพ่ิมโอกาสในการเติบโตขององคก์รอย่างยั่งยืนในอนาคต

ก. ดา้นกลยทุธ์ Strategy
ข. ดา้นการปฏิบตัิงาน Operation
ค. ดา้นการเงิน Finance
ง. ดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั Compliance
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3. ขอ้ใดตอ่ไปนีเ้ป็นการระบเุหตกุารณค์วามเสี่ยงสอดคลอ้งตรงตามนิยามความเสี่ยง
ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) และการแพรร่ะบาดของ COVID-19
ข. อตัราการเขา้ออกของพนกังานสงูกวา่คา่เฉลี่ยของสถาบนัการศกึษาดว้ยกนั
ค. ความสามารถในการปรบัองคก์ร เนือ้หาหลกัสตูรและรูปแบบการเรยีนรูใ้นอนาคต
ง. ผลการด าเนินงานตามKPIระดบัสถาบนัอาจต ่ากว่าเปา้หมายท่ีตกลงรว่มกบัสภามหาวิทยาลยั

4. เครือ่งมือใดเหมาะส าหรบัการคน้หาความเสี่ยงใหม่ระดบัองคก์ร
ก. Fish bone diagram
ข. Bow-Tie diagram
ค. Failure Mode and Effects analysis (FMEA)
ง. Environmental Scanning

5. ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลา่วถกูตอ้ง เก่ียวกบั Leading KRI (Key Risk Indicator)
ก. เป็นตวัชีว้ดัความเสียหายของประเดน็ความเสี่ยงส าคญั
ข. เป็นตวัชีว้ดัความกา้วหนา้ของมาตรการจดัการความเสี่ยง
ค. ควรมีมากกวา่ 2 ตวัชีว้ดั เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้รหิารตดัสินใจไดถ้กูตอ้ง
ง. ผิดทกุขอ้

Pre-Test หลกัการ นโยบาย กระบวนการ
และเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียง (1)
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ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นเหตุการณค์วามเส่ียงส าคัญ
ส าหรับส่วนงานด้านการเรียนการสอน ?

• การเกษียณอายุงานของบุคลากร/นักวจิัย/อาจารยท์ีม่คีวามสามารถใน 2-3 ปีข้างหน้า
• ขาดหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย(ทกัษะ ความสามารถ)ของผูเ้รยีนและผูใ้ช้

บณัฑิตในอนาคต
• หลักสูตรและวธีิการเรียนรู้ทีม่แีละเป็นอยู่ในปัจจุบันล้าสมัย ไม่ทนัการเปล่ียนแปลงในโลกDigital

และไม่สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
• กลยทุธก์ารพฒันาหลกัสตูรใหม/่Platformใหม/่รูปแบบใหม่ท่ีจะประกาศใชใ้นปีการศกึษาหนา้

ออกลา่ชา้ แขง่ขนัไมไ่ด ้และ/หรอืไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
• การเปล่ียนแปลงของ Learning Digital platform และการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของประชากร

และการเข้าสู่สังคมสูงวัย
• ฝุ่ นจิ๋ว PM 2.5 ท่ีเกินมาตรฐาน หรอื COVID-19 ท่ีระบาดทั่วโลก
• จ านวนผลงานวจิัยและ/หรือรายงานการวจิัยเชงินโยบาย/ การบริการวิชาการเพือ่แก้ปัญหาสังคมทีม่ี

อยู่ยังมอียู่น้อยเมือ่เทยีบกับบุคลากรทีม่คีวามสามารถของคณะ
• อตัราการเขา้ออกของคณาจารยแ์ละบคุลากรอยูใ่นระดบัท่ีสงู
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Risk and Return Opportunity
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13

Enterprise Risk Services promotes a Risk aware Culture at UQ where 

everyone considers risks in their daily decision making to achieve 
their objectives. Enterprise Risk Services provides best practice risk 
leadership and consistency in approach via the Enterprise Risk Management 

Framework which includes the Senate’s Risk Appetite statement,
training, practical advice, tools and risk workshop facilitation.
We support you to be successful in achieving your objectives!
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Good Risk management Process

Risk Appetite 
Statement

Source : www.uq.edu.au32



COSO ERM 2017 : Align in Strategic and Performance Management Process  

Strategic & Performance Management Process

ERM Process

+ รายงานประเมนิ

การควบคมุภายใน

+ การเชือ่มโยงกบัความเพยีงพอของการควบคมุ/จดัการ
การเชือ่มโยง G-R-C

+ Risk Culture

+ Risk & Disaster MIS
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องคท์ี่ 1 ERM Governance and Culture สร้างกลไกก ากับการบริหารความเสี่ยง กรรมการนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย-คณะ / RMC : Risk Management Committee / Risk Working Committee 
/ Risk Team , การสร้าง Risk Culture 

องคท์ี ่2 ERM Strategy and Objective Setting ก าหนดนโยบาย Risk Appetite Statement เพือ่เป็น
กรอบก าหนดทางเลือกเชิงกลยุทธมุ่์งสู่วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ

องคท์ี ่3 ERM Performance and Risk in Execution ค้นหา ประเมนิ ท าแผนรับมอืและตัวชีวั้ด
ตดิตามผลการบริหารความเสี่ยง ทีส่่งผลกระทบต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ 
ท า Portfolio View of Risk ( KPI/Risk Tolerance, Risk Appetite)

องคท์ี ่4 Review and Revision ตดิตาม ประเมนิ ทบทวนความเสี่ยงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงทีม่ี
นัยส าคัญระหว่างปี ปรับกลยุทธก์ารรับมอื (รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/Leading
KRI ทุกเดอืน หรือทุกไตรมาส )

องคท์ี ่5 Information, Communication and Reporting ใช้สารสนเทศเพือ่การบริหารความเสี่ยง
(Leading/Lagging KRI และ และ Performance ) สื่อสารพนักงาน และ จัดท ารายงานเสนอ 
Stakeholders เพือ่สร้างความม่ันใจ

5 องคป์ระกอบ 20 หลักการส าคัญตามกรอบ COSO ERM 2017 

สรุปประเดน็การปรับเปล่ียนของ COSO ERM 2017
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COSO ERM 2017 : Governance and Culture  

Strategic & Performance Management : 

Enterprise Risk Management + GRC Framework :

 องคก์รมกีารก าหนดทศิทางและเป้าหมาย ผา่น Mission, Vision and 
Core Values

 การวางกรอบภาพรวมดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มกีาร
ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง และสรา้งเป็นวฒันธรรมดา้นความเสีย่ง 

1
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การบูรณาการ GRC ขององคก์ร

Credit : ปรบัปรุงจากเอกสารประกอบการบรรยายของ PWC

SDG

Emerging Risk

สภาสถาบัน

ผู้บริหาร

พนักงาน
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การก าหนดบทบาทหนา้ทีด่า้นการบรหิารจดัการความเสีย่ง

• ระดับกรรมการสภาฯ /กรรมการประจ าคณะ (Board/RMC)

o กฎบัตร หรือ Charter  เป็นการรับแนวทางจากคณะกรรมการประจ าคณะ/กรรมการสภาฯ

o เพือ่ก าหนดทศิทางหลักของคณะ ทีจ่ะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ก าหนด Risk Appetite Statement /เหน็ชอบหรืออนุมัติ

ระดับ ขนาดหรือปริมาณ Risk Appetite ทีไ่ม่กระทบกับ Performance

• ระดับบริหาร (U-RMC&IC)

o ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(และควบคุมภายใน) ทีเ่ป็นผู้บริหารระดับสูงขององคก์ร 

o ท าหน้าทีห่ลัก น าแนวและนโยบายจากRMC มาปฏบิัตใิหค้รบถ้วน โดยกลยุทธท์ีเ่ลือกใช้ต้องสอดคล้องกับ Risk Appetite 

Statement และ monitor ความคืบหน้าของแผนและแนวโน้มความเสี่ยงจากค่าตัวชีวั้ด (KRI)

• ระดับปฏบิัตกิาร (คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่พนักงาน)

o หน่วยงานทีรั่บผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง เป็นทมีกลางทีร่วบรวมความเสี่ยงส าคัญของคณะฯ และเป็นคนก าหนด

แนวทาง เพือ่ใหแ้ต่ละหน่วยงานปฏบิัตติามอย่างเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

o Risk Owner รับผิดชอบโดยตรงกับความเสี่ยงในส่วนงานทีรั่บผิดชอบ โดยควรบูรณาการกับการควบคุมภายใน

Governance and Culture  
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Concept of Risk Culture: Thai Corporations

“วฒันธรรมความเส่ียง : องค์ประกอบส าคญัของการบริหารความเส่ียงบริษทั ทีบุ่คลากรมคีวามตระหนักถึง
ความเส่ียงทั้งระดบับุคคลและการด าเนินงานขององค์กรอย่างยัง่ยืน โดยการส่ือสาร ก าหนดให้ผู้บริหารเป็น
แบบอย่าง พฒันาบุคลากรทุกระดบั แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกนั และสร้างความตระหนักทัว่องค์กร”

“วฒันธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง : องค์ประกอบส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง
การทีผู้่บริหารส่ือสาร เป็นต้นแบบ และสร้างวธีิการน าการบริหารความเส่ียงไปใช้ให้เห็นผลในทศิทางเดยีวกนั
ทัว่ทั้งองค์กร พร้อมทั้งมกีารสร้างความตระหนักและพฒันากรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรเกีย่วกบัการ
บริหารความเส่ียง”

“วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง :จดัท าแนวทางวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง และบังคบัใช้ทั่วทั้งองค์กร 
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมอีงค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 1) การก ากบัดูแลความเส่ียง 2) ภาวะผู้น า 3) โครงสร้างการ
บริหารความเส่ียง 4) เทคนิคการบริหารความเส่ียง 5) การส่ือสารด้านความเส่ียง และ 6) การเผยแพร่ความรู้
ด้านการบริหารความเส่ียง”
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ตวัอยา่งกจิกรรม ดา้นวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง

• การฝึกอบรมทัง้ classroom, online ทกุระดบัขององคก์ร
• การจัดท าจดหมายขา่วสาร ผา่น intranet, e-newsletter
• ก าหนดใหม้วีาระเรือ่งความเสีย่งในการประชมุหลกั ๆ 

• ม ีRisk Management Champion 
• การ Reward หรอื Recognition ส าหรับพนักงานทีป่ฏบิตั ิ
เป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นความเสีย่ง

• Initiatives/ Project เกีย่วกบัการน าหลกัการบรหิารความ
เสีย่งไปปรับปรงุระบบงาน และสรา้งนวตักรรม

• การสือ่สารจากผูบ้รหิารวา่การบรหิารความเสีย่งเป็นสิง่ส าคญั 
(Tone at the Top) 

• ผูบ้รหิารเป็นตน้แบบในการบรหิารความเสีย่ง (Role Model)
• สรา้ง Commitment รว่มกนัส าหรับผูบ้รหิารผา่น Risk 

Appetite Statement
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Governance and Culture1

ตวัอยา่งนโยบายบรหิารความเสีย่ง

41



COSO ERM 2017 : Strategy and Objective-Setting

Strategic & 
Performance 
Management:

 องคก์ร ก าหนด
กลยทุธ/์แผนงาน
ในกรอบ Risk 
Appetite เพือ่
น าไปสูก่ารสรา้งคณุ
คา่ (Enhanced 
Value) ในอนาคต 

Enterprise Risk Management :

การ Verify Assumption and Alternative Strategies 
รวมถงึกลุม่กจิกรรมตามโดย
 เป็นการเชือ่มโยงแผนกลยทุธก์บัความเสีย่ง
 การน าความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ในการคดัเลอืกแผน

กลยทุธผ์า่น Risk Appetite 
 Possible Strategy Implementation

2
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Strategy and Objective-Setting2

ความเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงกับกระบวนการวางแผนขององคก์ร

/กลยุทธ์

Risk Appetite Statement 
(Organization’s Policy )

Risk Appetite/Tolerance
(Operations)

Risk Tolerance  
(Organization’s Strategic Direction) 

Organization’s Goals

Alternative Strategies

Objectives /KPIs

Leading KRILagging KRI

*Credit : ปรบัปรุงจากเอกสารประกอบการเรยีนรู ้ RM&IC, Risk Appetite and Strategic Planning Process
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Strategy and Objective-Setting2

ความหมายและความส าคญัของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite)

• ความเสีย่งทีย่อมรับได ้เป็นแนวทางใหบ้รษัิท ในการก าหนดชนดิและปรมิาณของความเสีย่งที่
ยอมรับไดข้ององคก์รอาจเป็นจ านวน (amount) หรอื ขอ้ความ (statement) ของความเสีย่งใน
ภาพกวา้งทีอ่งคก์รสามารถยอมรับได ้เพือ่สรา้งมลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• เป็นสว่นหนึง่ในแนวทางการก าหนด กลยทุธอ์งคก์ร เพือ่การจัดสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
• ความเสีย่งทีย่อมรับไดค้วรก าหนดโดยบอรด์ หรอืผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท เพือ่เป็นแนวทางให ้
ทกุหน่วยงาน น าไปใชง้านในแนวทางเดยีวกัน  

ความเสีย่งจากการสญูเสยี
ดา้นการปฏบิัตงิานและ
ดา้นการเงนิ Financial 

Loss

ยอมรับความเสีย่งไดใ้น
ระดบัต า่

ความเสีย่งจากกลยทุธแ์ละการลงทนุ
New Business Model/Innovation 

(Start up business)

ยอมรับไดใ้นระดบัสงู

ความเสีย่งจากการไมป่ฏบิัตกิาร
ตามกฎระเบยีบ และความปลอดภัย

(Compliance) 

ไมส่ามารถยอมใหเ้กดิขึน้ได ้

ความเสีย่งจากการพัฒนา
ระบบงานเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน

ยอมรับความเสีย่งไดใ้น
ระดบัปานกลาง

Opportunity 
& Return 

Loss & 
Damage 

ตัวอยา่ง
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ตวัอย่างRisk Appetite: การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

• หากองคก์รมีนโยบายมุ่งเน้นการเตบิโตด้วยวิจัยนวัตกรรมระดับแนวหน้า ภายใต้การ
เผชิญกับการการถูก disrupted ทีรุ่นแรง โดยใช้เงนิจากรายได้ของคณะ/สถาบันเพือ่ใช้
ในการลงทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมโดยไม่กระทบต่อแผนการลงทุนเพื่อการเตบิโตด้าน
การด าเนินงานตามปกติ

– ยอมรับความสูญเสียได้ระดับหน่ึงหากโครงการล้มเหลว เช่นงบลงทุนไม่เกนิ5%
ของเงนิสะสมกองทุนนวัตกรรม(+/- 1%) , Success Rate ในขั้น Commercialization
ทีร่ะดับไม่ต ่ากว่า….% ใช้เงนิลงทุนใน…ปีแรกไม่เกนิ…ล้านบาท

OKR = การพัฒนาอาจารย ์นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และ Innovative Culture

– ถ้าส าเร็จ จะก่อใหเ้กดิรายได้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ยกระดบัขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพิม่ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
(Road Map :100 Creative Ideas → 10-20 Prototype→1-5 Commercialization )

Source : เอกสารบรรยาย COSO ERM 2017 & Enabler ดา้น RM & IC ,ผศ.ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ ์(2020)
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ตัวอย่างการใช้ Risk Appetite: 
Chula Engineering*

+

* Credit : Facebook IOIC – Intania Open Innovation Club

Risk Appetite : ความ
เส่ียงทีย่อมรับได้

Learning from Success 
and Failure
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KU Risk Management Policy & Process
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1) Risk is always bad
Risk เป็นส่ิงไม่ดเีสมอ

2) Risk must be eliminated at all costs ตอ้ง
ก าจัด Risk ใหห้มดสิน้Ri

sk
 Le

ve
l

Cost

3) Playing it safe is the safest thing to do
ไม่เส่ียง ย่อมปลอดภยัทีสุ่ด

ความเข้าใจผิด 3 ประการ เกีย่วกับ Risk

สถาบนัการศึกษาทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะรับมอืกับทัง้ความเสี่ยงและแสวงหาโอกาส 
จะสามารถค้นพบและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาdisruptตัวเองได้

ความเสี่ยงกับโอกาส มักจะเป็นของทีค่วบคู่กันไปเสมอ

Risk & Return
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ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร

▪ ความเสีย่ง*คอื โอกาสทีเ่หตุการณบ์างอย่างอาจเกดิขึน้
และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร
= ผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง(จุดอ่อนการควบคุม ภัยคุกคาม/
ปัญหา) ทีก่ระทบเชงิลบต่อเป้าหมายองคก์ร
( Risk = Probable frequency +Probable Magnitude of  FUTURE 
LOSS )
* รวมถึงความผิดพลาดความเสียหาย การรัว่ไหล ความสญูเปล่า 

▪ ผลกระทบ(Consequence) คอืผลลัพธห์รือผลกระทบจากเหตุการณ์ๆ  
หน่ึง เป็นไปได้ทัง้ในทางบวกหรือลบ 
( Negative or Positive Impact ) 
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Good Risk management Process

Risk Appetite 
Statement

Source : www.uq.edu.au52



Corporate Risk Map

• U Objectives/ target
• Functional Objectives / Target

• เป้าหมายกลยทุธอ์งคก์รและ
เป้าหมายตามพนัธกจิ
•Supply Chain นักเรยีน ผูเ้รยีน ผูใ้ช ้

บณัฑติ สงัคม ประเทศ โลก

• Strategic Planning 
• Management Concern
สิง่ทีผู่บ้รหิารเป็นกงัวล

• Challenges

•Residual Risk
(ประเด็นทีต่อ้ง
ตดิตามตอ่เนือ่ง)

• Event Scanning
• Global Risk Report

Risk Management Process

Risk Appetite Statement

Risk Mitigation Plan +
Key Risk Indicator(KRI)

Risk Profile

ประเภทความเสี่ยง
1.Strategic Risk  
2.Operational Risk  
3.Financial Risk  
4.Compliance Risk  
5.Emerging Risk 

Example
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ตวัอยา่งแผนปฏิบติัการ 4 ปี(พ.ศ.2564-2567) KU
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ตวัอยา่งแผนปฏิบติัการ 4 ปี(พ.ศ.2564-2567) KU

55



ตวัอยา่งการก าหนด Strategic Risk Factors ของ KU
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ตวัอยา่งการก าหนด Operational Risk Factors
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ตัวอย่างการคาดการณ์ความเส่ียงและแนวทางเชิงกลยุทธ์
ในการรับมือกบัความเส่ียงทีก่ าลงัเกดิขึน้ใหม่

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัย
• การเพิม่ขึน้ของประชากรสูงวัย

• ความหลากหลายด้านพฤตกิรรมและการเรียนรู้ของประชากรในแต่ละช่วงวัย

• ภาครัฐแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับผู้เรียนทุกช่วงวัย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง = ความเสี่ยงใหม่ทีค่าดว่าจะเกดิ
• โอกาสท่ีจะพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือรูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ
แนวโน้มนี ้เช่น หลักสูตรใหม่ทีผู้่เรียนทุกช่วงวัยเลอืกได้ตามความสนใจ+มกีาร
บริหารหลักสูตรแบบยดืหยุ่น 

• ความล่าช้าในการปรับหลักสูตร Program กระบวนการเรียน(รู้เชิงรุก) ในการ
ตอบสนองพฤติกรรมและ/หรือความตอ้งการของผูเ้รยีน

• ขาดแคลนนักเรียน ผู้เรียน ไมส่ามารถรบันกัเรียน/ผูเ้รยีนไดต้ามเปา้หมายหลกัสตูร
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ตัวอย่างมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง   
ของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวอย่างมาตรการจัดการความเสี่ยง
• การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร รูปแบบการเรยีนรูเ้พื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูเ้รยีน 
และความตอ้งดา้นการเรยีนรูแ้ตล่ะกลุม่หรอืช่วงอายเุชน่ หลกัสตูร BASCII CU (Bachelor 
of Arts and Science in Integrated Innovation; International Program)เลือกเรยีนและ
ออกแบบหลกัสตูรตามเปา้หมายชีวิตของตนเองใหผู้เ้รยีน เรยีน ป.ตรแีบบไม่สงักดัคณะ
(TU Frontier School)

• การพฒันาและบรหิารหลกัสตูร รูปแบบการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย สามารถเขา้ถึงผูเ้รยีนได้
หลายกลุม่ เช่นใหผู้เ้รยีนเลือกเรยีนรายวิชา/ชดุหวัขอ้รายวิชาในหลกัสตูรปัจจบุนัที่แตล่ะคน
สนใจได ้ +  ระบบ Credit Bank

• การพฒันาDigital Platform/MOOC สนบัสนนุการเรยีนรูท้ี่น  าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบตัิงานเพื่อลดเวลาสอนของอาจารย ์(Coach/Advice/Mentor)เพิ่มเวลาเรยีนรู ้
รายบคุคลของผูเ้รยีน

ตัวอย่างแนวทางการรับมือกบัความเส่ียงที่ก าลังเกดิขึน้ใหม่
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2. การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ ไดแ้ก่
–การเกิดภยัธรรมชาตบิอ่ยครัง้และมีความรุนแรงมากขึน้ทัง้ที่เป็นภาวะภยัแลง้ น า้ท่วม ไฟป่า
และโรคระบาด การระบาดของไวรสัโคโรน่า(โรคปอดอกัเสบ) /ฝุ่ นPM2.5

–การเคลื่อนไหวเพ่ือรกัษาและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ

–การเพิม่มาตรการการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมหรอืการใชท้รพัยากรธรรมชาติดว้ยการออก
กฎหมายใหม่ หรอืเพิม่ความเข้มงวดของกฎหมายโดยภาครัฐ 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง = ความเสีย่งใหม่ทีค่าดว่าจะเกดิ
• สุขภาพและความปลอดภยัของคนไทย
• ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานส าคัญจากเหตุการณภ์ยัธรรมชาตท่ีิรุนแรงและเกิดขึน้
กะทนัหนั เชน่ ใหห้ยุดเรยีนเนื่องจากโรคระบาด/ฝุ่ นจิว๋ PM2.5 เกนิมาตรฐาน

• โอกาสในการขอทุนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั Climate Change and SDG รวมทัง้การคดิคน้พฒันา
นวตักรรมทางสงัคม เชน่ หน้ากากผา้ทีอ่อกแบบตามหลกัErgonomic วคัซนีตา้นโควดิ รถ
ตรวจโควดิ 19 เคลื่อนที่ ……

ตัวอย่างการคาดการณ์ความเส่ียงและแนวทางการรับมือ
กบัความเส่ียงทีก่ าลงัเกดิขึน้ใหม่
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3. การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรียนรู้

– การพฒันาอย่างรวดเร็วของดจิทิลัและเทคโนโลย ีมีผลตอ่หลกัสตูรปัจจบุนั

– หากสถาบนัอ่ืนท าการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรยีนรูไ้ดก่้อน เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
และ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยการเข้าถงึกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านการน าเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้หรือบริการใหม่ๆ ทีใ่ช้เทคโนโลยี

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง = ความเสีย่งใหม่ทีค่าดว่าจะเกดิ
• ไม่สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยไีด้ทนัเวลา หรอื
ลา่ชา้กวา่สถาบนัคูแ่ข่งในการสรา้งโอกาสทางการศกึษาเรยีนรูท่ี้ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 

• โอกาสทีจ่ะพฒันาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตัวอย่างการคาดการณ์ความเส่ียงและแนวทางการรับมือกบั
ความเส่ียงทีก่ าลงัเกดิขึน้ใหม่
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Photo Courtesy:
https://scontent.fbkk8-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/93562381_10157782897704024_6800349340415033344_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeEgCRkK8Gdr9hAjOGxG1GDhBrL96Voh0aQGsv3pWiHRpJCCYAp8ftKUuM
6IHm8fKP4&_nc_ohc=n80h4q67eScAX_enMLI&_nc_ht=scontent.fbkk8-3.fna&oh=b48157e326dd35ee7a58a085fa73b125&oe=5EC162F7

Risk
Opportunity

โอกาสจากผลกระทบ
& ความเส่ียงในโอกาส
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โอกาสในการชว่ยเหลือผูป้ระกอบการที่ประสบปัญหา และสรา้ง 
Engagement ผา่นการใหบ้รกิารวิชาการ 

ตัวอย่าง โอกาสจากผลกระทบ  & ความเสี่ยงในโอกาส
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• คุณภาพและความสามารถของบัณฑติ การส่งมอบและคุณภาพผลงานวจิยั/การบริการ
วชิาการ/บริการสังคม คุณภาพ/มาตรฐานในการบริหารจดัการ เสถยีรภาพทางการเงนิ
และภาพลักษณค์ณะฯ/มหาวทิยาลัย เช่น 
➢ โอกาสในการพฒันาหลักสูตร/และบริหารกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่าน Digital 

Learning Platform เพือ่ตอบ Future Skills + Personalization
➢ การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมสังคม และ/หรือรายงานการวิจัยเชิงนโยบาย/ การ

บริการวิชาการ/Wisdomเพือ่แก้ปัญหาจากสถานการณ ์COVID-19 และวิกฤตอิืน่ๆด้าน
การศึกษา

➢ การปรับลดเอกสาร/แบบฟอรม์/ขั้นตอนการด าเนินงานทีไ่ม่จ าเป็นแบบถาวร
➢ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารายได้จากการใหบ้ริการวิชาการหรือเงนิบริจาคผ่าน

Digital Platformเป็นต้น
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โอกาสจากผลกระทบ  & ความเส่ียง
ตัวอย่าง

ตัวอย่างแนวทางการรับมือกบัความเส่ียงทีก่ าลงัเกดิขึน้ใหม่
64



ตัวอย่างรายการความเส่ียงองคก์ร

ความล่าช้าและความผิดพลาดในการจดัการข่าวสารเชงิลบทีก่ระทบต่อภาพลักษณอ์งคก์ร (Reputation Risk+ทุจริต )

ระบบสารสนเทศหยุดชะงกั/ข้อมูลส าคัญร่ัวไหล/การละเมิดข้อมูลบุคคล (PDPA)

การเรียนการสอน การวจิัยพัฒนาหยุดชะงกัจากโรคระบาดCOVID-19 การชุมนุมประท้วง/Logistics disruption 

หลักสูตรใหม่ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน/ขัดจริยธรรมการวจิัย/การคัดลอกผลงานวชิาการ/ Compliance Risk

Competitive Risk (หลักสูตรใหม่ไม่ Wow,Technology การเรียนรู้ไม่ตอบLifestyle,Partner People/Team ดเีก่งไม่พอ)

การลงทุนโครงการด้านนวัตกรรม/Startup Business/Service (Markets/Technology/People/Management/Financial)

หลักสูตรใหม่ข้ามศาสตรส์หสาขาแบบบูรณาการทีผู้่เรียนเลือกได้ตามความสนใจเปิดตัวล่าช้าจากกฎระเบยีบ
ข้อบังคับไม่ยดืหยุ่น 

ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์ินของนิสิตนักศึกษา อาจารย ์นักวจิัย พนักงานขณะปฏิบัติงาน

หลักสูตร และการบริการหลักสูตรเปล่ียนแปลงไม่ทันความต้องการผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

การสูญเสียบุคลากร(อาจารย์ นักวจิัย เจ้าหน้าที)่ทีม่ีประสบการณค์วามสามารถสูง (High Performer) / ระบบการ
บริหารบุคลากรเปล่ียนแปลงไม่ทนัความต้องการของผู้บริหาร/พนักงานรุ่นใหม่  / การพัฒนาบุคลากรและองคก์รไม่
ทันการเปล่ียนแปลงแบบ Education / Digital Disruption 

ตวัอย่างความเสี่ยงส าคัญ Key Risks Profile

65



Key Risk facing Higher Education
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Key Risk facing Higher Education
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Existing
Controls

ภาพกระบวนการบริหารความเส่ียงและPerformance

ความเสี่ยง
ก่อนจดัการ
(Inherent 

Risk )

ความเสี่ยง
ท่ีเหลือ

(Residual
Risk)

ความเสีย่ง
ทีย่อมรับได้

RM Plan
(Benefit & Cost)

Effectiveness 
after Control

Acceptable Risk/ 
Risk Appetite)

ตอบสนองความเสี่ยง
Risk Response

ก าหนดค่า Risk Appetite และตดิตามทบทวน/ Check แผน / Monitor ผล
Leading KRIs :Quarterly Review

KPI/Target

Key Risk 1

Key Risk 2

Key Risk n
KCI:Key Control 

Indicator

La
gg

in
g 

K
R

I

KRI

KPI/Lagging KRI
ประเมินPerformance
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Risk Assessment Matrix (ตัวอย่าง) 

Rating

Severity Opportunity

ด้าน
การเงนิ

ด้าน
กลยุทธ์

ด้าน
ก ากับดูแลและ
ด าเนินงาน

ด้าน
ชื่อเสียง

ด้าน
กฎหมาย และ
ความปลอดภัย

ด้านการบริหาร/ควบคุม ด้านการควบคุม ด้านโอกาสเกดิ

4
สงูมาก

สญูเสยีรายได ้
หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ> 20 %
ของงบประมาณ

มผีลกระทบตอ่
เป้าหมายเชงิกล
ยทุธท์ีส่ าคัญใน
ระดบัสงู ต า่กวา่
เป้า>30%
ยอมรบัไมไ่ด้

การก ากบัดแูล
และด าเนนิการ
ปรับเปลีย่น
หลักสตูร พัฒนา
ผูส้อน และ
รปูแบบการสอน
ลา่ชา้ > 3 ปี

เสยีหายทางดา้น
ชือ่เสยีงหรอื
ภาพลักษณ์
องคก์ร อยา่ง
รา้ยแรง หรอื
กระทบในวง
กวา้งระดบั
นานาชาติ

ท าผดิตอ่
กฎหมาย พรบ.
ขอ้ก าหนด

รา้ยแรง/สญูเสยี
ชวีติในองคก์ร

พบจดุออ่น/ชอ่งโหว่
ในดา้นการบรหิาร/
ควบคมุทีม่นียัส าคญั
มาก ยอมรบัไมไ่ด ้
สง่ผลใหก้ารบรหิาร
จัดการลม้เหลว

ขาดวธิกีาร
ควบคมุจัดการถงึ
ขัน้ไมส่ามารถ
ป้องกนัการเกดิ

เหตไุด้

มโีอกาสในการ
เกดิมากกวา่  
50% ใน 1 ปี

3
สงู

สญูเสยีรายได ้
หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ> 7 %
ของงบประมาณ

มผีลกระทบตอ่
เป้าหมายเชงิกล
ยทุธท์ีส่ าคญั
มากต า่กวา่
เป้า>10%ใน
ระดบัที ่ยอมรบั

ไมไ่ด้

การก ากบัดแูล
และด าเนนิการ
ปรับเปลีย่น
หลักสตูร พัฒนา
ผูส้อน และ
รปูแบบการสอน
ลา่ชา้ > 1.5 ปี

เสยีหายทางดา้น
ชือ่เสยีงหรอื
ภาพลักษณ์

องคก์ร มากหรอื
กระทบในวง
กวา้งระดบัชาติ

ท าผดิตอ่กฎหมาย 
พรบ.ขอ้ก าหนด
ทีม่ผีลกระทบ
มาก/สญูเสยี
อวยัวะ พกิาร

พบจดุออ่น/ชอ่งโหว่
ในดา้นการบรหิาร/
ควบคมุทีม่นียัส าคญั
มผีลกระทบทีย่อมรบั

ไมไ่ด้

มวีธิกีารควบคมุ
จัดการ ทีไ่ม่
ครบถว้น ไม่
สามารถป้องกนั
การเกดิเหตไุด ้
อยา่งสมบรูณ์

มโีอกาสในการ
เกดิ  31-50%

ใน 1 ปี

2
ปาน
กลาง

สญูเสยีรายได ้
หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ < 7 %
ของงบประมาณ

มผีลกระทบตอ่
เป้าหมายเชงิกล
ยทุธท์ีส่ าคญั
เล็กนอ้ยต า่กวา่
เป้า<10% พอ
ยอมรบัได้

การก ากบัดแูล
และด าเนนิการ
ปรับเปลีย่น
หลักสตูร พัฒนา
ผูส้อน และ
รปูแบบการสอน
ลา่ชา้ < 1.5 ปี

เสยีหายทางดา้น
ชือ่เสยีงหรอื
ภาพลักษณ์

องคก์ร เล็กนอ้ย
หรอืกระทบ

ภายในสว่นงาน

ท าผดิตอ่ประกาศ
ทีม่ผีลกระทบใน
วงจ ากดั/บาดเจ็บ
แตม่าท างานได ้
ภายใน 2 วัน

พบจดุออ่น/ชอ่งโหว่
ในดา้นการบรหิาร/

ควบคมุทีม่ผีลกระทบ
ทีย่อมรบัได้

มวีธิกีารควบคมุ
จัดการ ทีม่ผีลใน
เชงิป้องกนัการ
เกดิเหตทุีด่ใีน
ระดบัทีย่อมรบั

ได้

มโีอกาสในการ
เกดิ 11-30% 

ใน 1 ปี

1
ต า่

สญูเสยีรายได ้
หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ < 3 %
ของงบประมาณ

ต า่กวา่เป้า
<5%ไมม่ี
ผลกระทบตอ่
เป้าหมายเชงิกล
ยทุธท์ีส่ าคัญ

การก ากบัดแูล
และด าเนนิการ
ปรับเปลีย่น
หลักสตูร พัฒนา
ผูส้อน และ
รปูแบบการสอน
ลา่ชา้ < 0.5 ปี

ไมส่ง่ผลกระทบ
ดา้นชือ่เสยีงหรอื
ภาพลักษณ์
องคก์รหรอื
กระทบภาย
หนว่ยงานยอ่ย

ท าผดิตอ่ค าส ัง่
ภายใน

ทีม่ผีลกระทบนอ้ย
มาก/บาดเจ็บ
เล็กนอ้ย

ไมพ่บจดุออ่น/ชอ่ง
โหวใ่นดา้นการ
บรหิาร/ควบคมุ

มวีธิกีารควบคมุ
จัดการ ทีม่ัน่ใจวา่

มผีลในเชงิ
ป้องกนัการเกดิ
เหตไุดอ้ยา่ง
สมบรูณ์

มโีอกาสในการ
เกดินอ้ยกวา่
หรอืเทา่กบั  

10% ใน 1 ปี

* หรือตามเปา้หมายของแตล่ะหนว่ยงาน ท่ียอมรบัไมไ่ด ้และสง่ผลใหล้ม้เหลว 69



TAKE 
ยอมรบั (ACCEPT)

TREAT
ลด (REDUCE)

TERMINATE
หลีกเล่ียง (AVOID)

TRANSFER
ร่วมจดัการ (SHARE)

• ยอมรบัความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานและ
ภายใต้ระดบัความ
เส่ียงท่ีองคก์ร 
สามารถยอมรบัได้

• หากค่าใช้จ่ายใน
การจดัการสงูมาก
ไป ไม่พองบ หรือไม่
คุ้มประโยชน์

• การด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส
เกิด หรือผลกระทบ
ของความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรบัได้

• การวางระบบควบคมุ 
และการท าแผน B  
แผน C

• ยกเลิกหรือหลีกเล่ียง
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง โดยต้อง
พิจารณาวตัถปุระสงค์
ว่าสามารถบรรลไุด้
หรือไม่ เพ่ือท าการ
ปรบัเปล่ียนต่อไป 

• หากจ าเป็นต้อง
ปรบัเปล่ียนรปูแบบ
กิจกรรม ให้พิจารณา
ความเส่ียงใหม่ว่า
ยอมรบัได้หรือไม่

• ร่วมมือกนั จดัการโดย
แบ่งความเส่ียงบางส่วน
กบับุคคล สถานท่ี
หรือองคก์รอ่ืน

• ท าประกนั กระจายกิจกรรม
ไปหลากหลายสถานท่ี

การจดัการความเส่ียงอาจเลือกใช้กลยทุธอ์ย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมผสานกนั:

@ ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ ์ปรบัปรุงจากเอกสารอบรม URM 1 จดัโดยสถาบนัคลงัสมอง

หรอื
ไมคุม้

ทางเลือกนัน้ คุม้หรอืไม่? และมั่นใจวา่เพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีรบัไมไ่ดใ้นอนาคตหรอืไม่?

กลยุทธ/์แนวทางการจัดการความเส่ียง: 
Cost & Benefit Consideration
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ตัวอย่าง Portfolio View of  Risk ระดับองคก์ร

Corporate Target 
(+/-Risk Tolerance) 

Academic Quality Target Research Quality  Target Industrial Linkage Target

S

O

F

C

S

O

F

Disaster

S

O

F

Emerging 

Top- ranking  อันดับ 100 +/- 25 (THE / QS  ) 

….→……

….-→….

….→….

….→….. …..-→ …..

……-→ ……

….-→ ….

…..  -→ ……

….→……

….→……

….→……

….→……

71



72



73



Review and Revision

Substantial 
Changes / การ
เปลีย่นแปลงทีม่ี
สาระส าคัญ

4

P = Political 
E = Economic
S = Social 
T = Technology 
E = Environmental
L = Legal 

ปจัจยัภายนอก

• PESTEL / เหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงส าคญั

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

• Mega Trend / Emerging Events

ปจัจยัภายใน

•บรบิทขององคก์ร

• เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์และทศิทาง
ขององคก์ร

อืน่ ๆ 

•คูแ่ขง่ (Competitor Move)

•ความสามารถในการแขง่ขนั 
(Competitive Advantage) 
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Review and Revision4

https://www.weforum.org/

https://www.protiviti.com/US-en/about-us

ชอ่งทางการตดิตามรายงานเกีย่วกบัปจัจยัเสีย่งของโลก
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Review and Revision4

ตวัอยา่งหวัขอ้รายงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง

• การทบทวนนโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่ง

• ความกา้วหนา้การบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร

– ทบทวนสถานะความเสีย่ง (Risk Map / Heat Map)

– ความกา้วหนา้แผนจัดการความเสีย่ง (Mitigation)

– ดัชนวีัดความเสีย่ง: Key Risk Indicator (KRIs)

• การวเิคราะหปั์จจัยภายนอกทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิาร

ความเสีย่ง (Event Scanning)

• ความเสีย่งดา้นการลงทนุทีส่ าคญั
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Likelihood

> 0- 1% > 1% - 10% > 10% - 50% > 50%

EB
IT

D
A

 (
M

B
)

1
2

3
4

O
th

e
r 

Im
p

ac
ts

> 
0

-
0

.5
%

>
0

.5
 -

2
%

>
2

%
 -

5
%

>
5

%

1.1

3.1

8.17.2

10.1

6.15.1

9.17.3

3.2

3.3

1.21.3

2.22.1

4.1

7.1

Total 17
Extreme 4
High 10
Medium 3

ตวัอยา่งการจดัท าแผนภาพความเสีย่ง (Risk Profile)เพือ่การทบทวนสถานะความเสีย่ง

Corporate Risk            KRI     R-Score
Strategic Risk        1……………………………..       …..       (4x4)

2……………………..………       …..
3……………………………..       ……

Operational Risk   4.………………………….….     ……
5……………………………..       ……
6.……………………………..      ……

Financial Risk       7……………….……………..     …….       (3x4)
8……………………………..       …….

Compliance Risk   9……………….……………..     ..…..      (4x4)
Emerging Risk       10…………………………….      ……
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Information, Communication and Reporting

Strategic & Performance Management : 

 เม่ือองคก์รด าเนินการตามแผนงาน และสามารถประสบความส าเรจ็ได้ จะเป็นการเพ่ิม 
Value ให้องคก์ร 

Enterprise Risk Management :

 ใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมเข้าช่วยในการจดัท าข้อมลูด้านการบริหารความเส่ียง 
 มีการส่ือสารข้อมลูด้านความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัพนักงานทัว่ทัง้องคก์ร

5
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Information, Communication and Reporting5

• วัตถปุระสงคข์องระบบ หรอืโปรแกรมทีต่อ้งการใชง้าน (Objective of the system/ software)
o เพือ่จัดเก็บขอ้มลูดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Database)
o การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Analysis)
o การจัดท ารายงาน หรอื Dashboard 
o ความยาก งา่ยตอ่การใชง้าน (User friendly)

• ความเชือ่มโยงกบัระบบอืน่ ๆ (Integrated system)
• ความยาก-งา่ยของการใชป้รับเปลีย่นระบบในอยาคต 
• ควรหารอืกบัผูใ้ชง้านจรงิ (Risk owner) 

Source เกณฑป์ระเมินผลEnabler ดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: RM&IC) ส าหรับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2563 ,1 เมษายน 2562
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Information, Communication and Reporting5

การสือ่สารแตล่ะ Stakeholder

• ควรมชีอ่งทางการสือ่สารใหก้บั
แตล่ะกลุม่ของ stakeholder

• ขอ้ความ และชอ่งทางทีส่ ือ่สาร
ควรเหมาะสมแตล่ะกลุม่

Source เกณฑป์ระเมินผลEnabler ดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: RM&IC) ส าหรับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2563 ,1 เมษายน 2562
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ตวัอยา่งรายงานปัจจยัเส่ียงขององคก์รต่อสาธารณะ

Information, Communication and Reporting5

81



Strategic & Performance Management Process

ERM Process

+ รายงานประเมนิ

การควบคมุภายใน

+ การเชือ่มโยงกบัความเพยีงพอ ของการควบคมุภายใน
การเชือ่มโยง G-R-C

+ Risk Culture

+ Risk & Disaster MIS

Key Takeaway : สรปุประเด็นส าคญัจากการบรรยาย/อบรมเชงิปฏบิตักิารในคร ัง้นี้
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ค าถาม & ค าตอบ
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HIGHER EDUCATION
ARTICLES

Change-Challenge
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# Articles Source (link)

1 3 Major Shifts in the Changing Landscape of Education https://edtechdigest.com/2019/03/14/3-major-shifts-in-the-changing-landscape-
of-education/

2 โลกใบใหม่: 10 เรื่องส ำคัญ...ที่กำรศึกษำยุคใหม่ต่องท ำ https://www.ryt9.com/s/tpd/2992089

3 The 4 things business leaders can do to build a sustainable 
workforce

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/the-future-of-work-skills-education/

4 The Future of Education https://theisla.org/the-future-of-education/

5 Beyond Active Learning: Transformation of the Learning Space https://er.educause.edu/articles/2015/6/beyond-active-learning-transformation-
of-the-learning-
space?utm_content=buffer97c54&utm_medium=social&utm_source=twitter.co
m&utm_campaign=buffer

6 Schools of the Future Defining New Models of Education for the 
Fourth Industrial Revolution 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Schools_of_the_Future_Report_2019.pdf

7 Implementing Workday in higher education
Real-world lessons from Workday implementations

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/public-sector/articles/higher-ed-
software-workday-implementation.html

8 2019 Key Issues in Teaching and Learning https://www.educause.edu/eli/initiatives/key-issues-in-teaching-and-learning

Higher Education Change-Challenge 2020
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https://www.educause.edu/eli/initiatives/key-issues-in-teaching-and-learning


# Articles Source (link)

9 Ten Predictions For The Very Near Future Of Higher 
Education 

https://www.forbes.com/sites/brandonbusteed/2019/11/27/ten-predictions-for-
the-very-near-future-of-higher-education/#1802b69752a3

10 The 4 biggest challenges to our higher education model –
and what to do about them

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/fourth-industrial-revolution-higher-
education-challenges/

11 Adapting Higher Education to Economic Growth Challenges: 
HEInnovate in Europe 

https://www.slideshare.net/rohenshar/adaptinghetoeconomicgrowthhl

12 2025: A Look Into the Future of Higher Education https://edservices.wiley.com/wp-content/uploads/2018/03/WES_2025-Future-
State-of-Higher-Ed-Infographic_FINAL.pdf

13 Education 2030 - อนำคตกำรศึกษำในอีก 10 ป่ข่ำงหน่ำ https://www.disruptignite.com/blog/education2030

14 ‘ศิริราช’ น าร่องพัฒนาวงการแพทย่สู่กระแส Digital Disruption เร่งสร่าง
หลักสูตรและเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่ยุค 4.0

https://www.marketingoops.com/exclusive/interview-exclusive/siriraj-education-
expo-2020/

15 ท าความรู่จัก ‘Thammasat Frontier School’ เรียนป.ตรีไม่เจาะจง
หลักสูตร

https://www.scholarship.in.th/thammasat-frontier-school/

16 บทความ Edutech (https://www.disruptignite.com/) https://www.disruptignite.com/category/edtech
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1 31 Edtech Companies Changing the Way We Learn https://builtin.com/edtech/edtech-companies

2 Education in a digital world Using mobility to improve learning https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/stellar-
education-solutionsheet-en.pdf

3 Optimizing the Education Pathway https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/scs-
education-pathway-infographic-en.pdf

4 MOOCs for AI: Empowering Individual Learning and Mastery https://kambria.io/blog/moocs-for-ai-empowering-individual-learning/

5 2019 Higher Education Technology Landscape Report https://encoura.org/revealing-the-2019-tech-landscape/

6 DIGITAL TRANSFORMATION  IN HIGHER EDUCATION https://www.navitasventures.com/wp-content/uploads/2017/08/HE-Digital-
Transformation-_Navitas_Ventures_-EN.pdf

7 8 Top Trends Of Digital Transformation In Higher Education https://elearningindustry.com/digital-transformation-in-higher-education-8-top-
trends

8 Top 6 Digital Transformation Trends In Education https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/07/18/top-6-digital-
transformation-trends-in-education/#341168d62a9a
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9 10 digital trends that will transform the higher education 
landscape in 2020

https://www.terminalfour.com/blog/posts/10-digital-trends-that-will-transform-
the-higher-education-landscape-in-2020.html

10 Gartner's Top 10 2019 Strategic Technologies for Higher 
Education - The Good, Obvious & Missing 

https://www.forbes.com/sites/steveandriole/2019/04/16/gartners-top-10-2019-
strategic-technologies-for-higher-education-the-good-obvious-
missing/#4dbf97233e69

11 The Top 5 Tech Trends That Will Disrupt Education In 2020 -
The EdTech Innovations Everyone Should Watch 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/20/the-top-5-tech-trends-
that-will-disrupt-education-in-2020the-edtech-innovations-everyone-should-
watch/#5756bc962c5b
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1 Digital transformation in UK Higher Education 
(Kuldip Sandhu & Paul Featherstone)

https://www.youtube.com/watch?v=oAI7M5Tm-Ds&t=1086s

2 Digital Disruption The treat and opportunity for Higher Education 
(ucisa) 

https://www.youtube.com/watch?v=j-2ZycCRQO0

3 The Future of Higher Education in the Age of Disruption 
(Massachusetts Institute of Technology (MIT)) 

https://www.youtube.com/watch?v=NFP2S2f3io4

4 OECD Future of Education and Skills 2030: The new “normal” in 
education

(https://www.youtube.com/watch?v=9YNDnkph_Ko)

5 The Future of Learning (Goldman Sachs ) https://www.youtube.com/watch?v=SVz_Zp3lf88

6 Future Technology ,World in [ 2050 ] https://www.youtube.com/watch?v=5SIhlWFAJWk
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1 World Economic Forum : Global Risk Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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