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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ ……แนวทำงและประสบกำรณ์กำรบรหิำรควำมเสี่ยงของ สวทช.…  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ………  
ที่อยู ่…111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี 
โทรศัพท์ …02-5647000……………….. โทรสำร …02-5647005……….  เว็บไซต์ …… www.nstda.or.th  
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …ฐิติวรรณ อินตรำ………………………….……..  ต ำแหน่ง ……นักวิเครำะหอ์ำวุโส…….…………  
โทรศัพท ์………02-5647000…ext. 1546………………………  โทรสำร ……….………………….…….………………  
มือถือ ……089-8888-907………………………   อีเมล …….…thitiwan@nstda.or.th……… 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะหส์ำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพจิำรณำสิ่งทีพ่ึงกระท ำและจุดอ่อน
ที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพือ่ปรับตัวรบัมือกบักำรเปลี่ยนแปลง 
2) ส่งเสรมิใหเ้กิดกำรท ำงำนแบบ Cross Functional ระหว่ำงผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ ำคัญ เกิดบรรยำกำศกำรพูดคุย 
ประชุมหำรือ วำงแผนกำรท ำงำนและรำยงำนปัญหำอุปสรรคร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 
3) สวทช. ได้น ำกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกเข้ำกับกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธ์ โดยสอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ รวมทัง้ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน ข้อก ำหนดกฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดี 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ข้ึน อัตราการรกัษาลูกค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1) ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรดีข้ึน เพรำะคะแนนประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ปี 2560 และ 2561 ใน
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
หมำยเหตุ เกณฑ์ประเมินทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติของกองทุนที่
กรมบัญชีกลำงก ำกับดูแล 
2) …………………………….……………………………………………………………………………………………………….………….  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
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             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ แล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลกูค้ำ หรือ สำมำรถ
สนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอ ธิบำยโดยใ ช้  Flowchart, แบบฟอร์ ม , ตำรำง  หรื อ  เ ครื่ อ งมื อ คุณภำพ  ที่ เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่    
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : แนวทำงและประสบกำรณ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.)  เป็นหน่วยงำนในก ำกับของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งข้ึนโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2534 โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ก ำกับ ดูแลทิศทำงกำรด ำเนินงำน
และบริหำรงบประมำณ สวทช. เป็นองค์กรที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรผลิต กำรบริกำร และกิจกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ทั้งทำงอตุสำหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพ
สูงข้ึน โดยมุ่งท ำงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อบูรณำกำรทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถส่งมอบ
ผลงำนไปยังผู้รับประโยชน์ทั้งภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและภำคสังคม ให้บรรลุประโยชน์ร่วมสงูสดุ
ต่อกำรพัฒนำประเทศ  

สวทช. มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรมจนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดย  สวทช. ได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนทุกส่วนภำยในองค์กรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปยังเป้ำหม ำยที่ตั้งไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำรน ำระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO 9001  ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มอก. 18001 และกิจกรรม 5ส. 
มำใช้เป็นรำกฐำนกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดคุณภำพ  ควำมปลอดภัยและเพิ่มผลิตภำพกำรท ำงำน อันจะน ำไปสู่กำรสรำ้ง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง   โดยด ำเนินงำนผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติทั้ง 5 
ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 

http://www.biotec.or.th/
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(MTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(NANOTEC) และ 5) ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (TMC)  และส ำนักงำนกลำงที่ประกอบด้วยสำยงำนบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย และ สำยงำนสนับสนุน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรท ำงำนของศูนย์ต่ำงๆ 

ในปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (กวทช.) เห็นควำมส ำคัญของน ำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยคำดหวังให้ สวทช. บูรณำกำรเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรหลักได้อย่ำงช้ำภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 ซึ่ง สวทช. สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมควำมคำดหวัง 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Framework) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มด ำเนินกำรรอบ
แรกในปีงบประมำณ 2555 โดยน ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นครั้ง
แรก เพรำะมองว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงำน  ได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์รอบตัวและ
คำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดในอนำคต ที่ถือเป็นประเด็นควำมเสี่ยงขององค์กร  โดยในช่วงเริ่มต้น สวทช. ได้
ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินกำร และเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน
จริงตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ท ำไป-ปรับปรุงไป” (Continual Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศึกษำ
เรียนรู้ และมีเป้ำหมำยให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรในวงจรกำรท ำงำนปกติที่มุ่ง
คุณภำพ 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 วิสัยทัศน์ของ สวทช.  

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดี สู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  
 พันธกิจของ สวทช. 

สวทช. มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน (HRD) และโครงสร้ำงพื้นฐำน (INFRA) ด้ำน ว. และ 
ท. ที่จ ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบ
บริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกส่วน 
 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช.  ประกอบด้วย  
- Nation First : ค ำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม  
- Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท ำ 

อันเกิดจำกกำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด 
- Teamwork :  กำรท ำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และ

กำรสื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ ำใจ ห่วงใย 
พร้อมแบ่งปัน   

- Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมค ำมั่นสัญญำเพื่อควำม
พึงพอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือ
ค ำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว 

- Accountability and Integrity :  เป็นมำกกว่ำควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึงควำมมี
จริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อ
องค์กรและสำยงำนอำชีพ 

http://www.nectec.or.th/
http://www.nanotec.or.th/
http://www.nanotec.or.th/
http://www.tmc.nstda.or.th/
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ในปี 2554 สวทช. ได้ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัย และพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่ำ ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องมี Framework ในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งที่พึงกระท ำและจุดอ่อน
ที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังด ำเนินกำร และได้
พบว่ำ CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัย
ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช.  รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กร
ส ำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรออกแบบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ซึ่งได้ใช้แผนภำพแสดงควำมเช่ือมโยงองค์ประกอบ
ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่ง
แผนภำพนี้สำมำรถสรุปสำเหตุ ผลกระทบ และมำตรกำรในกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยงที่ใช้สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจได้
ง่ำยและมีประสิทธิภำพ  และ สวทช. ได้เชิญผู้บริหำรด้ำนควำมเสี่ยงอของ CSIRO มำเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ 2555 

จำกจุดเริ่มต้นจนถึง ณ ปัจจุบัน (2555-2562) ตลอดระยะเวลำ 8 ปี สวทช. ได้น ำสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติและมีกำรพัฒนำและปรับปรุงมำโดยตลอดไปผนวกในกระบวนกำร
หลักของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยเฉพำะในข้ันตอนกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำ 
มีมุมมองของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผนวกเข้ำไปในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กร เพื่อลดหรอื
ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ลดควำมสูญเสียจำกควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีเหตุมีผลและมีหลักกำร 
ด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคขององค์กร รวมทั้งปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่เปลี่ยนแปลง มำ
เช่ือมโยงกับนโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรท ำงำนหรือกิจกรรมขององค์กร พร้อมหำทำงลดหรือป้องกันควำมเสียหำยที่
อำจเกิดข้ึนหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำก่อน ไว้ล่วงหน้ำ 

แนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงคือ เมื่อ สวทช. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำยประจ ำปีแล้วเสร็จ 
จะมีกำรทบทวนปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่เปลี่ยนไปนั้นว่ำจะมีเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดอะไรเกิดข้ึน แล้วส่งผลให้
เป้ำหมำยไม่ประสบผลส ำเร็จบ้ำง เรียกข้ันตอนน้ีว่ำ กำรระบุควำมเสี่ยง เมื่อก ำหนดว่ำประเด็นอะไรเป็นควำมเสี่ยง
แล้ว ก็จะมอบหมำยผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึดบทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงองค์กร 
เพื่อผนวกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนที่มีอยู่ ดังนั้น Risk Owner เปรียบได้กับหัวหน้ำครอบครวั
ที่ต้องดูแลจัดกำรในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของครอบครัวเพื่อให้สมำชิกอยู่อย่ำงปกติสุข  แม้เกิด
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดข้ึน โดยกำรควบคุม ปกป้อง ป้องกัน เพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนกับครอบครัว 

ดังนั้น Risk Owner จะเป็นผู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน ทั้งสำเหตุ ผลกระทบ ตรวจสอบกลไกกำร
ท ำงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมหัวข้อที่ระบุในเครื่องมือสรุปควำมคิดที่เรียกว่ำ Bow Tie Diagram ด้วยกำรพูดคุย/
หำรือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะตำมมำหำกสิ่งที่ถูกระบุว่ำ
เป็นควำมเสี่ยง เกิดข้ึนจริงร่วมกัน หำกประเมินแล้วคำดว่ำน่ำจะมีโอกำสเกิดและมีผลกระทบสูงก็จะร่วมกันก ำหนด
แผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงนั้น และถ่ำยทอดให้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ดังนั้น Bow Tie Diagram จึงเปรียบเสมือนแผนที่น ำทำงให้สำมำรถเดินทำงไปสูก่ำรลด ป้องกัน ควบคุมควำมเสี่ยงที่
คำดว่ำอำจเกิดในอนำคตได้ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรจึงให้ควำมส ำคัญและเลือกกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือระดับต้นๆ ส ำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร เพรำะตลอดระยะเวลำในช่วง 8 ปีที่ผ่ำนมำ 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก เพิ่มโอกำสในกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนมุ่งสู่ทิศทำงเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เห็น
ได้จำกกำรจัดท ำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเกี่ยวกับงบประมำณของ สวทช. กลยุทธ์ที่ก ำหนดเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน/ส่งเสรมิให้กำรบรหิำรจัดกำรงบประมำณมกีำรวำงแผนเตรียมกำรลว่งหน้ำ เพื่อป้องกันและ
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ลดโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝัน ภำพสะท้อนอย่ำงเป็นรูปธรรมคือ กำรมีกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
มุมบวกกับองค์กร เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และลดควำมซ้ ำซ้อน
ในกระบวนกำรท ำงำน 

เมื่อกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของ สวทช. สำมำรถผนวกเข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนหลักแล้ว 
สวทช. คำดหวังว่ำ บุคลำกรส่วนใหญส่ำมำรถน ำหลักกำรบรหิำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชีวิต
กำรท ำงำนจนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรในทีสุ่ด ทุกคนรู้สึกว่ำกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องท ำ และ
ทุกคนต้องมสี่วนร่วมต้องสะท้อนใหเ้ห็นว่ำหำกมีใครสักคนท ำอะไรที่พลำดไปจำกมำตรฐำนหรือเกิดควำมผิดพลำด 
(Error) ใดๆ จะสง่ผลกระทบกับทั้งองค์กรโดยเรือ่งทีส่ ำคัญทีสุ่ดที่ต้องด ำเนินกำรต่อไปคือ กำรสร้ำงควำมตื่นตัว 
(Awareness) ให้เกิดกำรมสี่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งแก่ตนเองและองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะต้อง
ร่วมกันด ำเนินกำร เพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป 

จำกกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.ได้ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี โดยมีผลกำรด ำเนินโดย
สรปุได้ดังนี ้
 

1) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งที่พึงกระท ำและ
จุดอ่อนที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อปรับตัวรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 

2) ส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนแบบ Cross Functional ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เกิดบรรยำกำศกำร
พูดคุย ประชุมหำรือ วำงแผนกำรท ำงำนและรำยงำนปัญหำอุปสรรคร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

3) สวทช. ได้น ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกเข้ำกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน 
ข้อก ำหนดกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดี 

 


