Product Code : 02-003-001

หลักสูตรกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ เกิดความมัน่ คง และยัง่ ยืนนัน้ จาเป็ นต้ องกาหนดกลยุทธ์
การบริ หาร จัดการความเสี่ยง ในด้ านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และเกิดความ
เสียหายต่อธุรกิจ เนื่องจากไม่ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง การแก้ ปั ญหาธุรกิจหลายครัง้
ใช้ การแก้ ปัญหาแบบแก้ ไข มากกว่าป้องกัน และจัดการอย่างไม่เป็ นระบบ การบริ หารความเสีย่ ง มิใช่
เป็ นการตรวจสอบ แต่หากเป็ นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น โดยจัดทาแผนใน
การบริ หารความเสีย่ ง ติดตาม และรายงานผลเป็ นระยะ เพื่อการป้องกัน แก้ ไขอย่างทันเวลาต่อความ
เสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น และไม่สง่ ผลต่อความเสียหายต่อธุรกิจทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
 เพื่อระบุยทุ ธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการความเสีย่ งและจัดการภาวะวิกฤติ
 เพือ่ สามารถประเมินความเสีย่ งองค์กรของตนเองได้
 เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง และจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งขององค์กรได้
 เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ ในองค์กร
คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลาง และระดับสูง บุคคลที่สนใจที่สนใจ
จานวนผู้เข้ าอบรม

25-30 คน
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กาหนดการอบรม
วันที่ 1
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  รู้จกั การบริ หารความเสีย่ ง (Overview ISO 31000 : 2009)
 กระบวนการบริ หารความเสีย่ ง (Principles, Framework and Process)
 การชี ้บ่งและประเมินความเสีย่ ง
 วิธีปฏิบตั ิตอ่ ความเสีย่ ง
 การควบคุม และทบทวนความเสีย่ ง
 การนาไปใช้ (Implementing)
วันที่ 2
เวลา
9:00 – 16:00

กิจกรรม

 Workshop 1 : การวิเคราะห์เป้าประสงค์องค์กรกับ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 Workshop 2: การวิเคราะห์ Key Product/Key Service และ Key
Process
 Workshop 3: การประเมินความเสีย่ ง
 Workshop 4 : สรุปผลการประเมินความเสีย่ ง
 และการปฏิบตั ิตอ่ ความเสีย่ ง (Risk Treatment)
 ทบทวน และตอบข้ อซักถาม
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
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หลักสูตรกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- Microphone

1 เครื่ อง
1 ตัว

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10%
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7%
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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