การบริ หารความเสียง ( Risk Management)

Course outline
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(Risk Management)
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หลักการและแนวคิด
“ความเสี ยง” นิยาม หรื อคําจํากัดความทีนํามาใช้ในการบริ หารความเสี ยง คือ เหตุการณ์หรื อการกระทํา
ใด ๆ ทีอาจเกิดขึ&น ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่ งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหาย หรื อความ
ล้มเหลวหรื อลดโอกาสทีจะบรรลุความสําเร็ จต่อการบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร หรื อ อาจ
เป็ นผลลัพธ์ใด ๆ จากการกระทําทั&งโดยตั&งใจและไม่ต&งั ใจของการตัดสิ นใจกระทําการ
กล่าวได้วา่ การบริ หารความเสี ยง คือ การบริ หารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั&งกระบวนการดําเนิน
กิจกรรม แผนงาน หรื อ โครงการต่าง ๆ โดยลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการทีองค์กรจะเกิดความเสี ยหาย
เพือให้ระดับความเสี ยงและความรุ นแรงของความเสี ยงทีอาจเกิดขึ&นได้ในอนาคตอยูใ่ นระดับทีองค์กรรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบอย่างเป็ นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้ าหมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
การบริ หารความเสี ยงจึงเป็ นสิ งสําคัญยิงต่อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แนวทางการบริ หารความเสี ยง
จึงได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ระบบการบริ หารความเสี ยงทีมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลจะส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรทีมีระบบการกํากับดูแลทีดี ซึงจะส่ งผลต่อการก้าวไปสู่ องค์กรทีมี
ความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือให้ตระหนักถึงความสําคัญของงานการบริ หารความเสี ยง บทบาทและหน้าทีของผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี ยงตามหลักการบริ หารตามมาตรฐานสากล
2. เพือสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริ หารความเสี ยงทัวทั&งองค์กร
3. เพือให้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี ยง

หัวข้ อการอบรม (Course Outline)
1. ความสํ าคัญและบทบาทหน้ าที ทีอ งค์ กรควรต้ องปฏิบัติตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล
ความสําคัญของการบริ หารความเสี ยง และความจําเป็ นทีองค์กรควรต้องปฏิบตั ิตามหลักการ
บริ หารตามมาตรฐานสากล ด้วยกลไกและระบบการจัดการ เช่น การบริ หารความเสี ยง การควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี ยงทัวทั&งองค์กร (Enterprise Risk Management)
บทบาทและหน้าที ทีบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามหลักการมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
- การควบคุมภายใน (Internal Control)
- การบริ หารความเสี ยง (Risk Management)
- การบริ หารความเสี ยงทัวทั&งองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) ฯลฯ
2. ระบบงานการบริหารความเสี ยง
2.1 การสร้างความตระหนัก ให้ความสําคัญในงานบริ หารความเสี ยงตามหลักการบริ หารตาม
มาตรฐานสากล
2.2 ความรู ้ และความเข้าใจ ในงานระบบบริ หารความเสี ยง ประกอบ การระบุความเสี ยง การ
ประเมินความเสี ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี ยงต่อผล
ประกอบการด้านต่าง ๆ การจัดลําดับความเสี ยงเพือการบริ หารจัดการองค์กร (Risk
Prioritization) และการกําหนดรู ปแบบการจัดการความเสี ยง เพือเผชิญกับความไม่
แน่นอน (Uncertainty) และการไม่ละทิง& โอกาส
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2.3 กลยุทธ์ วิธีการ กระบวนการบริ หารความเสี ยง (Risk Management Strategy & Treatment)
หลักการ แนวปฏิบตั ิ และขั&นตอนการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้วย
- การวิเคราะห์ ความเสี ยง
- การระบุความเสี ยง
- การประเมินความเสี ยง
3. การจัดทําแผนการบริหารความเสี ยง
การจัดทําแผนการบริ หารความเสี ยง (Risk Management Plan) กลไกและระบบเพือประกอบ
การจัดทําคูม่ ือบริ หารความเสี ยง

แนวทางในการฝึ กอบรม
 การจัดการสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ
 กิจกรรมเพือให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง ด้วยการทํา Work shop ย่อย และให้ ผูเ้ ข้าอบรมได้นาํ เสนอ
หรื อ แสดงความคิดเห็น
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