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หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์ กร (Enterprise Risk Management, ERM)
ชื่อหลักสูตร
การบริ หารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management, ERM)
แนวคิดหลักสูตร
แม้ สถานการณ์โลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) จะอํานวยความสะดวกมนุษย์และองค์กร อาทิเช่น
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกันได้ รวดเร็ว การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ง่ายขึ ้นแม้ อยูค่ นละทวีป
อย่างไรก็ตามความ ไม่แน่นอน (Uncertain) ในการดําเนินธุรกิจก็มีมากขึ ้น กล่าวคือ ผลกระทบด้ านลบของ
กลุม่ ธุรกิจอุตสาห กรรมหนึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ทุกองค์กรจะต้ องสามารถอยูร่ อด
ด้ วยการบริหารจัดการความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern
Management) สิ่งที่มกั จะต้ องกล่าวถึงคือ กระบวนการจัดการกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเหล่านี ้ นัน่ ก็
คือการบริ หารความเสี่ยงองค์กรนัน่ เอง
หลักการและเหตุผล
จากผลการวิจยั พบว่าองค์ความรู้ด้านการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรในประเทศไทยยัง มีจํากัด

กล่าวคือ แม้ วา่ บริ ษัทจดทะเบียนไทย (Listed Companies) ถูกกํากับโดย สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
(SEC : Securities and Exchange Commission, Thailand) ถูกกําหนดให้ จําเป็ นต้ องมีการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม แต่พบว่ามีเพียงร้ อยละ 25 ของจํานวนทังหมด
้
ที่ มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเป็ นรูปธรรม ด้ วยสาเหตุของการไม่เห็นความสําคัญ แล ะขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารความ
เสี่ยง และคิดว่าเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงเป็ นเรื่ องยาก
ERM&BCM Consulting ได้ พฒ
ั นาวิธีการสอนในแบบพิเศษ พัฒนาจากประสบการณ์สอนด้ านนี ้
ในองค์ กรระดับประเทศเกินกว่า 10 แห่ง พบว่า สิ่งสําคัญของกระบวนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
คือ การมีวฒ
ั นธรรมที่ตระหนักในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรคือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เรี ยบง่าย สร้ างแรงจูงใจ กระตุ้น ความร่วมมือของ ผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กร
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วัตถุประสงค์
 เพื่อปลูกฝั่ งให้ ผ้ เู ข้ าฟั งบรรยายมีความตระหนักและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สง่ เสริมต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ยงองค์กร
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความเข้ าใจทฤษฎีและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 ฝึ กปฏิบตั ิ (Work Shop) เพื่อให้ เข้ าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
หลังจากอบรมผู้เข้ าอบรมจะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและสามารถปฏิบตั ิ
ได้ จริงผ่าน การจัดทํากิจกรรม Work Shop ทังนี
้ ้ภายหลังการอบรม ผู้เข้ าอบรมจะมีความรู้ใน
เครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงองค์กรหลายเครื่ องมือ
พร้ อมทังมี
้ ความรู้ในการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อการสร้ างความได้ เปรี ยบ ในเชิงการแข่งขัน ด้ วยความรู้ด้าน
การบริ หารความเสี่ยงองค์กร
จํานวนและคุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
ผู้เข้ าอบรมโดยประมาณไม่เกิน 60 ท่าน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
 ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
 เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสียงของสถาบันต่างๆ
 เป็ นผู้บริ หารระดับต้ นหรื อกลางที่มีหน้ าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดการ
วิกฤตและภัยพิบตั ิ การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 นักบริ หารความเสี่ยงองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน
 นักวิชาการ นักศึกษา
 เจ้ าของธุรกิจ ผู้ประกอบหรื อบุคคลทัว่ ไปที่อยากมีองค์ความรู้เรื่ องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 วัน
ค่ าลงทะเบียน
20,000 บาท รวมเอกสารและสื่อการสอนทังหมด
้
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โครงสร้ างหลักสูตร
ERM & BCM Consulting พัฒนาวิธีการสอนจากมาตรฐานด้ านการบริหารความเสี่ยง องค์กรระดับสากล
COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission Enterprise
Risk Management) แต่นํามาสร้ างเป็ นหลักสูตรที่เข้ าใจง่าย ผ่านการตังคํ
้ าถาม WHY, WHAT & HOW
ดังต่อไปนี ้

ช่ วงเช้ า 9.00-12.00 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
1) Why ERM is Compulsory?
 ทําไมองค์กรต้ องมีการบริ หารความเสี่ยงองค์กรและความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
องค์กร
 ประโยชน์เชิงธุรกิจของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 กระบวนการบริ หารความเสี่ยงองค์กรในบริบทของยุทธศาสตร์ องค์กร
2) What is ERM?
 ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปั ญหา
 การบริ หารความเสี่ยงองค์กรคืออะไร
 มาตรฐานสากลด้ านการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
3) How to Successfully Implement ERM?
 Setting Up Internal Environment
 กระบวนการระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
 กระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 กระบวนการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
 กระบวนการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)
ช่ วงบ่ าย 13.00-16.00 “Work Shop ระบบบริหารความเสี่ยงองค์ กรชัน้ นํา ”
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วิทยากร
ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม ผู้ก่อตัง้ ERM&BCM Consulting และทีมงาน
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