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Enterprise Risk Management 
เทคนคิและการปฏบิตักิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร 
 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน  

 

หลกัการและเหตผุล 
 

เนื่องจากการด าเนนิงานในปัจจุบันขององคก์รต่างๆ ตอ้งเผชญิกับการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไมว่่าจะ

เกดิจากปัจจัยภายนอกบรษัิทฯ เช่น การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ความผันผวนของราคา

วัตถุดบิและน ้ามันเชือ้เพลงิ ความผันผวนทางภาคการเงนิของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลีย่น นโยบายและ

กฎระเบยีบจากภาครัฐ อกีทัง้ปัจจัยภายใน เชน่ การก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนนิงานของบรษัิทฯ โครงสรา้งบรษัิท

และองค์กร การบริหารจัดการขอ้มูล และการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงจากตัวบุคลากรภายในบริษัทเอง 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของ และบุคลากรในองคก์ร ตอ้งตระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ถือ

เป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญของการกา้วไปสูร่ะบบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและเสรมิสรา้งความมั่นใจใหกั้บผูถ้ือหุน้ 

นักลงทุน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่

องคก์ร หลักสตูรนี้จงึออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบัิตกิารทกุระดับในองคก์ร ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกับการจัดการความเสีย่งในองคก์ร รูปแบบของความเสีย่งต่างๆ การจ าแนกประเภทของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใน

องคก์ร การจัดท าแผนความเสีย่ง จากการประเมนิผลกระทบของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (Risk Impact) และความถีใ่น

การเกดิความเสีย่ง (Risk Likelihood) ผ่านกรณีศกึษาและแบบฝึกปฏบัิตอิย่างเป็นรูปธรรม (Workshop) เพื่อให ้

พนักงานในองคก์รสามารถ เขยีนแผนความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์องบรษัิทและน าไปปฏบัิตไิด ้
 

 

วตัถปุระสงค ์ 
 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เขา้ใจถงึความรูเ้กีย่วกับการความเสีย่งในองคก์ร รูปแบบความเสีย่งประเภทตา่งๆ ขัน้ตอน

ในการจัดท าความเสี่ยง การประเมนิผลกระทบที่เกดิจากความเสีย่ง และการจัดท าแผนความเสี่ยงไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม วัดผลจากตัววัดความเสีย่งขององคก์ร (KRIs) ผ่านการท า Workshop และกรณีศกึษาขององคก์รชัน้น า

ต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เขา้ใจถงึขัน้ตอนในการจัดท าแผนจัดการความเสีย่งที่เป็นรูปแบบสากล COSO 

Framework และสามารถน ามาประยกุตกั์บองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร  
 

ความหมายของความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

▪ อธบิายความหมายของความเสีย่ง และการจัดการกับความเสีย่งในทุกมติใิหเ้ห็นภาพการจัดการความเสีย่ง

วา่สามารถด าเนนิการแบบใดไดบ้า้ง 

▪ อธบิายใหเ้ขา้ใจถงึ Risk Management จนพัฒนาการกลายมาเป็น Enterprise Risk Management 

▪ อธบิายใหเ้ขา้ใจถงึ Enterprise Risk Management ประเภทของความเสีย่งต่างๆ ที่เกดิขึน้ในองคก์ร 6 

ดา้น ไดแ้ก ่ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategy Risk) ความเสีย่งดา้นการเงนิ(Financial Risk) ความเสีย่ง

ดา้นปฏบัิตกิาร (Operational Risk) ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง (Reputation Risk) ความเสีย่งดา้นกฎหมาย

และขอ้บังคับ (Compliance Risk) และความเสีย่งดา้นสารสนเทศ (IT Risk) ผ่านกรณีศกึษาต่าง ๆ และ

ประสบการณ์ของผูบ้รรยายทีไ่ดเ้ขา้ไปเป็นทีป่รกึษาใหแ้กอ่งคก์รตา่ง ๆ ในดา้นการจัดการความเสีย่ง 

▪ Workshop ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึความเสีย่งตา่งๆ  

 

ความเชือ่มโยงระหวา่ง KPIs และ KRIs 

▪ ความเชื่อมโยงของการวัดผลการปฏิบัติงานโดยผ่าน Key Risk Indicators: KRIs น าขึ้นมาสู่ Key 

Performance Indicator: KPIs ขององคก์รอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นกรณีศกึษา 

▪ Workshop ประกอบความเขา้ใจใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจเกีย่วกับการวัด KRIs 
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ข ัน้ตอนในการจดัท าแผนความเสีย่งขององคก์ร 

▪ เขา้ใจถงึนโยบายความเสีย่งขององคก์รที่ส่งผ่านมาจากผูบ้รหิาร รวมถงึโครงสรา้งคณะกรรมการความ

เสีย่งของบรษัิททีค่วรจะเป็น บทบาทหนา้ที ่การประชมุตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ อธบิายถงึแนวทางในการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ซึง่พจิารณาจากความเสีย่งขององคก์รทีย่อมรับได ้

(Risk Appetite) และหาแนวทางในการจัดการความเสีย่ง (Risk Treatment Plan) กับความเสีย่งคงเหลอื 

(Risk Residual) 

▪ อธบิายใหเ้ห็นภาพของการประเมนิความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมนิผลกระทบของความ

เสีย่ง (Risk Impact) และ โอกาสของความเสีย่ง (Risk Likelihood) เพือ่น าสูค่วามเสีย่งทีย่อมรับได ้และ

ความเสี่ยงที่ตอ้งด าเนินการต่อผ่าน Risk Matrix ผ่านกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติใหค้ะแนนจริง ผ่าน 

Workshopโดยมเีกณฑต์า่งๆ ในการใหค้ะแนนสอดคลอ้งกับการด าเนนิงานขององคก์ร 

▪ อธบิายใหเ้ห็นถงึการจัดท าสาเหตุของความเสีย่งอย่างเป็นขัน้ตอน และด าเนนิการจัดท าแผนความเสีย่ง

ของบรษัิทผา่นการท า Workshop ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

▪ อธบิายใหเ้ห็นถงึรูปแบบขัน้ตอนการจัดท าแผนความเสีย่งที่เป็นสากล COSO Framework และตัวอย่าง

การประยุกตใ์ชผ้่านกรณีศกึษาจรงิ เพื่อน ามาประยุกตแ์ละปรับเปลีย่น เพื่อใชกั้บองคก์รแต่ละที่อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

รปูแบบการอบรม  
  

▪ การบรรยาย / กรณีศกึษา  

▪ กจิกรรมกลุม่ (Workshop) เพือ่น าความรูท้ีไ่ดม้าประยกุตกั์บสภาพการณ์จรงิ โดยสามารถน าแนวคดิที่

ไดร้ับไปใชง้านไดจ้รงิอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 


