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ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ท่ีได้ 
นายภคพนธ์  

ศาลาทอง  
คณบด ี       
คณะศิลปศาสตร ์

         การบริหารความเสี่ยงเป็นที่ทราบกันดีว่าการบรหิารความเสี่ยงถือเป็น
องค์ประกอบหนึง่ของการก้าวไปสูก่ารมรีะบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี องค์กร
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความส าคัญกบัการบรหิารความเสี่ยงมากขึ้น 
เพราะการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นเสมือน
หลักประกันว่าการด าเนินงานต่างๆ จะบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ในระดับหนึ่ง 
และเนื่องจากการบรหิารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุมผีลและมี
หลักการ รวมทั้งเป็นการหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแตล่ะ
ข้ันตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกบัเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หากองค์กรมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โอกาสทีจ่ะประสบกับปัญหาจะน้อยกว่าองค์กร
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่นอ้ยกว่าองค์กรที่ไม่มี
การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมกีารเตรียมการหรอืไม่มีการน าแนวคิดของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมือ่เกิดสถานการณ์วิกฤตข้ึนองค์กร
เหล่าน้ันจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดังนั้น
การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกบัการท างานจะช่วยให้
ภาระงานทีป่ฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
          ฉะนั้น ความรู้ความเข้าใจการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือที่
เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงแบบ ERM (Enterprise Risk Management) จึง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งตามมาตรฐานการบริหารจัดการทีเ่ป็นสากล และเกิดประโยชน์
แก่องค์กรอย่างเป็นรปูธรรม  
 การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ERM (Enterprise Risk 
Management)  มี 4 วัตถุประสงค์  8  องค์ประกอบ ดังนี ้
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise 
Risk Management: ERM) 
  1.  ด้านกลยุทธ์ (Strategic)  เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายใน
ระดับสูง ซึง่ต้องเป็นแนวทางเดียวกันและต้องสนบัสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 2.  ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)  การใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างมีประสิทธิผลและประสทิธิภาพ 
 3.  ด้านการรายงาน (Reporting)  การรายงานขององค์กรมคีวาม
เช่ือถือได ้
 4.  ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance)  องค์กรได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่ใช้บงัคับองค์กร 
 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise 
Risk Management: ERM) 
 1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

องค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องค์กร (ERM) 
1.  สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร  
2.  การก าหนด
วัตถุประสงค์   
3.  การระบเุหตุการณ์  
4.  การประเมินความ
เสี่ยง  
5.  การจัดการความ
เสี่ยง  
6.  กิจกรรมการควบคุม  
7.  สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
8.  การติดตาม
ประเมินผล  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ใน
การน าเอา ERM ไปใช้
ในองค์กร 
1.  การสนับสนุนอย่าง
เต็มทีจ่ากผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการฯ  
2.  กลุ่มคนที่จะช่วย
ผลักดันได้ข้ามสายงาน/
หน่วยงานอย่างทุม่เท
และต่อเนื่อง  
3.  เช่ือม ERM เข้ากับ
วัตถุประสงค์หลักใน
เชิงกลยทุธ์หรือวัตถุ 
ประสงค์ทางการเงิน 
และเช่ือมกับกระบวน 
การวางแผนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
4.  น าเอา ERM มาใช้
เสมอืนเป็นสิง่ที่เสริม



 2.  การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective Setting) 
 3.  การระบเุหตุการณ์  (Event Identification) 
 4.  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
 5.  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 
 6.  กิจกรรมการควบคุม (Acceptance) 
 7.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  
Communication) 
 8.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรนั้น ฝ่ายบริหารขององค์กรต้อง
มองภาพความเสี่ยงทั้งหมด ในการที่จะเลือกด าเนินการกับความเสี่ยงนั้นๆ  และ
ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาว่า ความเสี่ยงแต่ละอย่างมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ในการน าเอา ERM ไปใช้ในองค์กร 
 1.  การสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ากผู้บริหารและคณะกรรมการฯ  
 2.  กลุ่มคนที่จะช่วยผลักดันได้ข้ามสายงาน/หน่วยงานอย่างทุ่มเท
และต่อเนื่อง  
 3.  เช่ือม ERM เข้ากับวัตถุประสงค์หลักในเชิงกลยุทธ์หรือ
วัตถุประสงค์ทางการเงิน และเช่ือมกับกระบวนการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 4.  น าเอา ERM มาใช้เสมือนเป็นสิ่งที่เสรมิกระบวนการที่เปน็ที่
ยอมรบัดีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่หรือกระบวนการที่แยกออกไปอยู่ต่างหาก 
 5.  แสวงหาหรอืใช้แนวคิดจากภายนอก 
 6.  เลือกด าเนินให้เหมาะสมโดยอาจค่อยๆ ด าเนินการเพิ่มข้ึน หรือ
ด าเนินการพร้อมกันทั้งองค์กร 
 
 

กระบวนการทีเ่ป็นที่
ยอมรบัดีอยู่แล้ว ไม่ใช่
เป็นสิ่งใหม่หรือ
กระบวนการที่แยก
ออกไปอยู่ต่างหาก 
5.  แสวงหาหรอืใช้
แนวคิดจากภายนอก 
6.  เลือกด าเนินให้
เหมาะสมโดยอาจค่อยๆ 
ด าเนินการเพิ่มข้ึน หรือ
ด าเนินการพร้อมกันทั้ง
องค์กร 

                                                                                                                                                         
คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ
1 อาจารย์ภคพนธ์  ศาลาทอง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2 ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
3 ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
4 ผศ.อภิชัย  มุสิกทอง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
5 ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑรูย ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
6 นางสาวทองศรี  อัครเสรีนนท ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7 ผศ.สริิรัตน์  วงษ์ส าราญ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
8 ผศ.อ านาจ  เอี่ยมส าอาง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
9 อาจารยป์ิยะชาติ  สิทธ์ิวิภูศิริ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
10 อาจารยร์ะวิวรรณ  ธรณี เวลา 09.00 – 12.00 น. 
11 อาจารย์วิบลูย์  หวังรวยนาม เวลา 09.00 – 12.00 น. 
12 ผศ.เกศินี  บ ารงุไทย เวลา 09.00 – 12.00 น. 
13 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 09.00 – 12.00 น. 
14 อาจารย์พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู เวลา 09.00 – 12.00 น. 
15 ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
16 อาจารยป์ระยทุธ  เทียมสุข เวลา 09.00 – 12.00 น. 
17 ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
18 อาจารย์พลัลพ  หามะลิ  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
19 นางสุภาวดี  พุ่มไสว เวลา 09.00 – 12.00 น. 
20 นางสาวตุลญา  ลามาตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
21 อาจารย์ชัยวุฒิ  ชัยฤกษ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  นายภคพนธ์ ศาลาทอง 

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเล่าเรื่อง 
แบบ RMUTP-ERM 


