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เทคนคิการพฒันา RISK
STRATEGIC PLAN สาํหรบัคณะ
กรรมการบรหิารความเสี�ยง คู่ขนาน

กับกลยุทธอ์งค์กร

เทคนคิการกําหนด KRIS ที�
เชื�อมโยงกับ KCIS และ KPIS
รองรบัแผนบรหิารความเสี�ยงที�
เชื�อมกับการควบคมุภายใน

เทคนิคทําแผนบรหิารความต่อเนื�อง
การดําเนินงานสมยัใหม ่

หลังโควดิ-19 ด้วยมาตรฐาน ISO
SERIES SECURITY &

RISILENCE APPROACH
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COSO 2022 NEW NORMAL
GUIDELINE REQUIREMENT UNDER

COSO ERM 2017 - SERIES I : ความ
เขา้ใจและการสื�อสาร COSO'S RISK

APPETITE UNDER COSO ERM

COSO 2022 NEW NORMAL
GUIDELINE REQUIREMENT
UNDER COSO ERM 2017 - SERIES
II : บรหิารความเสี�ยงเกิดใหม ่COSO
ERM FOR CLOUD COMPUTING &
COSO IN THE CYBER AGE

COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE
REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017

- SERIES III : การบรหิารความเสี�ยงแบบ
ยดืหยุน่สงูและความยั�งยนื (AGILE

ENVIRONMENT & APPLY ERM TO ESG -
RELATED RISK)

COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE
REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 -
SERIES IV : การบรหิารความเสี�ยงเพื�อปกป�อง
คณุค่าองค์กร (COSO ERM & PRACTICAL
APPROACHES TO CREATING &
PROTECTING ORGANIZATIONAL VALUE)

การควบคมุภายใน สาํหรบัหนว่ย
งานรฐั และบรษัิทมหาชน ตาม

มาตรฐาน COSO 2013
INTERNAL CONTROL

bit.ly/3vPJgRobit.ly/3vPJgRo

bit.ly/3Zp5jMebit.ly/3Zp5jMe

การบรหิารความเสี�ยง และ
กลยุทธอ์งค์กร ด้วยมาตรฐาน
COSO ERM 2017 

เทคนคิการบรหิารความเสี�ยงและ
การควบคมุภายใน ตามกฎหมาย

คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (PDPA
COMPLIANCE RISK

MANAGEMENT)

การพฒันาการตรวจสอบ
ภายในเชงิรุกเพื�อรองรบั
AUDIT 4.0

COSO 2022 NEW NORMAL
GUIDELINE REQUIREMENT UNDER

COSO ERM 2017 - SERIES V : การเชื�อม
โยง COSO ERM กับ COMPLIANCE

RISK MANAGEMENT และ INTERNAL
AUDIT MANAGEMENT

 2023

รุน่ วนัที�

เทคนคิการตรวจสอบการ
บรหิาร และกํากับความเสี�ยง
โครงการลงทนุตามมาตรฐาน
ISO 21500

เทคนคิการพฒันา EFFECTIVE
RISK ASSESSMENT วเิคราะห์
ความเสี�ยง ประเมนิคณุภาพ การ
จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

การพฒันา RISK MONITORING
& RISK WATCHLIST ติดตาม

ประเมนิผล และเฝ�าระวงัความเสี�ยง
เพื�อทบทวนและปรบัปรุง

www.training.nida.ac.th
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LINE @TRAININGNIDA ช่องทางการรบัสมัคร
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โทร. 02 727 3213 - 14
1 วัน 2,500 บ. / 2 วัน 3,900 บ.

COSO TRAINING ONLINE
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bit.ly/3VQyd5bbit.ly/3VQyd5b

A.Chiraporn Sumetheeprasit
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2023 SERIES OF

1-2
DAYS



COSO ERM
GUIDANCE

ม าตรฐ านบริห า รค ว าม เ สี� ย ง  C O S O
E R M  2 0 1 7  เ ป� น ม าต รฐ าน ที� ไ ด้ รับ
ก า รยอมรับ แล ะนาํ ไ ป ใ ช้ โ ด ย กิ จก า ร
ป ร ะ เ ภท ต่ า ง  ๆ  ทั� ว โ ล ก  ร วม ทั� ง
กิ จ ก า ร แล ะ อ ง ค์ ก ร ใ นป ร ะ เ ทศ ไ ทย

การบรหิารความเสี�ยงในยุคไซเบอร์
การบรหิารความเสี�ยงที�ต้องเน้นความยดืหยุน่สงูเป�นพเิศษ
ให้ปรบัตัวไดิ้อยา่งรวดเรว็สูค่วามยั�งยนื
แนวทางปฏิบติัในการกําหนดตัวชี�วัดความเสี�ยง (KRI  )
เกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ เพื�อให้มคีวามสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร

CHIRAPORN
SUMETHEEPRASIT

COSO ใช้บทเรยีนจุดอ่อนการพัฒนามาตรฐานกลาง
ERM วางแนวปฏิบัติรองรบัเพิ�มเติม

ออก เป� น

เ พื� อ กํา หนดกรอบแนวป ฏิ บั ติ เ พื� อ ใ ห้
อ ง ค์ ก ร ต่ า ง  ๆ  ส าม า รถนาํ ไ ป ใ ช้ ไ ด้
อ ย่ า ง เ หม า ะ สม  โ ดย เ ป� น ก รอบแนว
ป ฏิ บั ติ ที� ส อดค ล้ อ ง กั บสภ าพแวด ล้ อม
ท า ง ธุ ร กิ จ ที� เ ป ลี� ย นแปลง ไ ป  

S



เทคนคิการตรวจสอบการบรหิารและกํากับ
ความเสี�ยงโครงการลงทนุตามมาตรฐาน
ISO 21500

ทําความเขา้ใจแนวคิดการดาํเนนิโครงการ โดยใชม้าตรฐาน ISO 21500 ที�
ไดร้บัการยอมรบัในการนาํมาบรหิารจดัการ
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการติดตามประเมนิผลความเสี�ยงของโครงการ
ตามวงจรบรหิารของ ISO 21500
ไดแ้นวทางที�ชว่ยในการพฒันา ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบหรอื
ติดตามประเมนิผลโครงการบนพื�นฐานความเสี�ยง (RISK BASED)

การตรวจสอบการบรกิารและกํากับความเสี�ยงโครงการลงทนุ เป�นหนึ�งใน
งานตรวจสอบภายในที�สาํคัญขององค์กร ที�ขบัเคลื�อนการเติบโตและ
ความสาํเรจ็ผา่นการดาํเนนิโครงการ ภายใต้ขอ้จาํกัดดา้นงบประมาณ และ
กรอบเวลาที�กําหนด

2
DAYS

รุน่ที� 1 จ.27 - อ. 28 กุมภาพันธ ์2566

รุน่ที� 2 จ.26 - อ. 27 มิถุนายน      2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

จงึเป�นการตรวจสอบที�มลัีกษณะการตรวจสอบในเชงิลึก เพื�อสรปุประเดน็
ที�เป�นบทเรยีนสาํหรบัการเรยีนรูเ้กี�ยวกับจุดอ่อนและขอ้ผดิพลาดที�อาจจะ
ทําใหโ้ครงการเกิดความล้มเหลวเพื�อนาํมาใหคํ้าแนะนาํและกระตุ้นเตือน
เป�นขอ้มูลสาํหรบัการตัดสนิใจเชงิกลยุทธใ์หม้กีารดาํเนนิการแก้ไขไดอ้ยา่ง
ทันท่วงทีในรอบการบรหิารจดัการต่อไป

หลักการและแนวคิดของมาตรฐาน ISO 21500 ที�ทําใหไ้ดร้บัการยอมรบั
การตรวจสอบหรอืกํากับดแูลโครงการตามองค์ประกอบหลักของ
โครงการ 10 กระบวนการหลัก รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
ประเดน็ความเสี�ยงที�เป�นไปไดร้ายองค์ประกอบของโครงการ ที�ใชใ้นการ
พฒันา PROJECT AUDIT UNIVERSE / PROJECT RISK UNIVERSE
แนวทางการจดัโครงการที�ดทีี�ใชใ้นการตรวจสอบและกํากับดแูลโครงการ
เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบโครงการ
ขอบเขตการตรวจสอบและกํากับดแูลโครงการที�แตกต่างจาก PROJECT
MANAGEMENT OFFICE และ STEERING COMMITTEE
แนวทางการจดัทํารายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการติดตาม
ประเมนิผลโครงการตามมาตรฐาน ISO 21500
ตัวชี�วดัความสาํเรจ็ของการตรวจสอบโครงการและระดับความสาํเรจ็ของ
การติดตามประเมนิผลโครงการ ตามมาตรฐาน ISO 21500
ป�ญหา อุปสรรคและความท้าทาย เพื�อการยอมรบัการตรวจสอบโครงการ
และการติดตามประเมนิผลโครงการ
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เทคนคิการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุ
ภายใน ตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
(PDPA COMPLIANCE RISK MANAGEMENT)

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับขอ้กําหนดของกฎหมายใ่าดว้ยการคุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล มผีลใชบ้งัคับมาตั�งแต่วนัที� 1 มถินุายน 2565
เขา้ใจรปูแบบและประเดน็ความเสี�ยงสาํคัญซึ�งเป�นความเสี�ยงเกิดใหม่
ตามกฎหมาย PDPA
รบัทราบแนวทางการจดัวางบรหิารความเสี�ยงในการกํากับการปฏิบติั
ภายในใหเ้ป�นไปตามกฎหมายฉบบันี�
มคีวามเขา้ใจในบทบาทของงานควบคมุภายในและบรหิารจดัการความ
เสี�ยงบนฐานความเสี�ยงเกิดใหมน่ี� และมแีนวปฏิบติัที�ชดัเจน

กฎหมายวา่ดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล มผีลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการของกิจการต่าง ๆ ในเชงิของความเสี�ยงที�เกิดใหม ่ ไมคุ่้น
เคย ขณะที�บทลงโทษมคีวามรนุแรง และมโีอกาสที�จะเกิดการละเมดิ ซึ�ง
สรา้งความเสยีหายใหกั้บกิจการ การค้นหา ระบุ วเิคราะหค์วามเสี�ยงของ
ความเสี�ยงดา้นการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ต้องมคีวามเขา้ใจ และ
เทคนคิการบรหิารความเสี�ยงตลอดจนการควบคมุภายในที�แตกต่างจาก
เดมิ รวมถึงสง่ผลใหอ้งค์กรต้องมกีารปรบัเปลี�ยนระบบการทํางาน
โครงสรา้งองค์กรเพื�อรองรบัใหช้ดัเจน

2
DAYS

รุน่ที� 1 พฤ.16 - ศ.17 มีนาคม 2566
รุน่ที� 2 จ.17 - อ.18 กรกฎาคม 2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

หลักการและขอบเขตของกฎหมาย วา่ดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
ประเดน็ความเสี�ยงที�เกียวขอ้งกับกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล (การจดัทํา NEW RISK UNIVERSE) / ป�จจยัความเสี�ยงที�สาํคัญ /
COMPLIANCE RISK-STRATEGIC MAPPING / การจดัทํา RISK
MATRIX / การจดัทํา RISK-CONTROL MATRIX
วตัถปุระสงค์และขอบเขตของการควบคมุภายในตาม PDPA ตาม
COMPLIANCE AUDITING
การแบง่แยกขอบเขตและหนา้ที�ความรบัผดิชอบของงานตรวจสอบภายใน
ในฐานะ 3rd LINE กับ COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE
การจดัทําแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระว
หา่งงานตรวจสอบภายใน กับ COMPLIANCE UNIT
ตัวชี�วดัความเสี�ยง เพื�อประเมนิศักยภาพของการกํากับการปฏิบติัตาม
กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
การบรหิารความเสี�ยง PDPA RISK รว่มกับกิจการในหว่งโซอุ่ปทาน
รปูแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินืผลการบรหิารความเสี�ยงการ
กํากับการปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
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เทคนคิการพฒันา RISK STRATEGIC PLAN 
สาํหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

คู่ขนานกับกลยุทธอ์งค์กร 

เพื�อใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้นวคิดการจดัทํา RISK STRATEGIC PLAN ที�มเีป�า
หมายความเสี�ยงและเกณฑ์ความเสี�ยงที�ชดัเจนคู่ขนานกับกลยุทธอ์งค์กร 
เพื�อใหผู้ย้ื�นสามารถจดัทําแผนกลยุทธค์วามเสี�ยงในระดับเดยีวกับกลยุทธ ์เพื�อ
รองรบัต่อความคาดหวงัและความท้าทายในการสรา้งมูลค่าเพิ�ม 
เพื�อยกรา่งแผนกลยุทธค์วามเสี�ยงนาํเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
เพื�อใชใ้นการกํากับดแูลงานบรหิารความเสี�ยงโดยตรง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง กลายเป�นองค์คณะที�อยูภ่ายในโครงสรา้งองค์กร
ของกิจการ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ ผูที้�ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป�นองค์คณะดงั
กล่าว จงึต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในการบรหิารจดัการผา่น Risk Oversight  รวม
ทั�งการพฒันาแผนกลยุทธบ์รหิารความเสี�ยงสาํหรบัคณะกรรมการ 

2
DAYS

รุน่ที� 1 พฤ.30 - ศ.31 มีนาคม 2566
รุน่ที� 2 จ.24 - อ.25 กรกฎาคม 2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

ความเขา้ใจต่อ RISK STRATEGIC PLAN – วตัถปุระสงค์ ขอบเขต เป�าหมาย 
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธข์องงานบรหิารความเสี�ยง ที�รบัถ่ายทอด
บทความเสี�ยงจากแผนกลยุทธอ์งค์กร 

ประเดน็มุง่เนน้เชงิกลยุทธห์ลัก KEY STRATEGIC RISK FOCUS AREAS
STRATEGIC RISK MATRIX
ตัวชี�วดัผลสาํเรจ็ของการจดัทํา RISK STRATEGIC PLAN 
ตัวอยา่งของประเดน็ที�ใชจ้ดัทํา RISK STRATEGIC PLAN  
บทบาทและหนา้ที�ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงต่อการบรหิารกลยุทธ์
ความเสี�ยง

         - ความเขา้ใจวตัถปุระสงค์งานวางแผนกลยุทธค์วามเสี�ยง 
         - มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกับการพฒันาแผนกลยุทธค์วามเสี�ยง 
         - ความเขา้ใจต่อความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื�อพฒันาเป�าหมาย  การ
บรหิารความเสี�ยง เกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้
         - การระบุป�จจยัวกิฤตต่อความสาํเรจ็ของบรกิารตรวจสอบภายใน 
         - การวเิคราะห ์ SWOT Analysis เพื�อกําหนดแผนปฏิบติัการตามกลยุทธก์าร
บรหิารความเสี�ยง 
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เทคนคิการพฒันา EFFECTIVE RISK ASSESSMENT
วเิคราะหค์วามเสี�ยง 

ประเมนิคณุภาพการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เพื�อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเชงิลึก และขั�นตอนรายละเอียด และหลักเกณฑ์ ขอ้กําหนดที�
สาํคัญเพื�อวางกรอบในการค้นหา ระบุ วเิคราะห ์และประเมนิความเสี�ยง ที�ทําใหไ้ดป้ระเดน็
ความเสี�ยงสาํคัญขององค์กร ที�สง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์และผลดาํเนนิงานของ
องค์กร 
เพื�อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเชงิลึก และขั�นตอนรายละเอียด และหลักเกณฑ์ขอ้กําหนดที�
สาํคัญเพื�อวางกรอบ ในการประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุภายในและคณุภาพ
การจดัการความเสี�ยง   
เพื�อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถึงการนาํผลจากการวเิคราะหค์วามเสี�ยงและประเมนิคณุภาพการ
จดัการไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิบรหิาร

กระบวนการบรหิารความเสี�ยงมกัมปี�ญหาในวเิคราะหค์วามเสี�ยง และการประเมนิ
คณุภาพการจดัการ จากการใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง Self-Assessment เป�น
สาํคัญ ประกอบกับ COSO ERM และมาตรฐาน ISO 31000 ไดจ้ดัทําแนวปฏิบติั
สาํหรบักิจการต่างๆ เพื�อใหม้ั �นใจวา่จะเกิดประสทิธภิาพเทคนคินี�จงึเป�นเรื�องสาํคัญ
สาํหรบัการเรยีนรูข้องทกุประเภทกิจการ 

2
DAYS

รุน่ที� 1 พฤ.20 - ศ.21 เมษายน 2566
รุน่ที� 2  จ.21  -  อ.22 สิงหาคม 2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

จุดอ่อนและความท้าทาย ที�ทําใหว้ธิกีารและขั�นตอนทํา RISK ASSESSMENT ไมม่ี
ประสทิธภิาพ 
หลักเกณฑ์และขอ้กําหนดสาํคัญที�ต้องจดัวางก่อนขั�นตอนทํา RISK ASSESSMENT
ในสว่นของเป�าหมายความเสี�ยง และเกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้
หลักเกณฑ์และขอ้กําหนดสาํคัญในระดบัองค์กรที�ต้องวางกรอบแนวทางดาํเนนิการ
RISK ASSESSMENT ในการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี�ยง 
นยิาม ความหมาย ขอบเขต ของการวเิคราะหค์วามเสี�ยงและความแตกต่างจากการ
ประเมนิตนเองด้านความเสี�ยง 
หลักเกณฑ์และขอ้กําหนดในระดบัองค์กรที�ต้องวางกรอบแนวทางการประเมนิ
คณุภาพการจดัการ 
บทบาทของหนว่ยงานบรหิารความเสี�ยงในการจดัทําคู่มอื RISK ASSESSMENT
ฉบบัผูนํ้าเสนอผลการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี�ยง และฉบบัผูพ้จิารณาผลการ
วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี�ยง 
หลักเกณฑ์และขอ้กําหนด ในการนาํผล RISK ASSESSMENT สูก่ารเรยีงลําดบัความ
สาํคัญของความเสี�ยง  
การเชื�อมโยงเกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้ KRIs และ KPIs องค์กร เพื�อใชทํ้าแผน
ปฏิบติัการเพื�อจดัการและตอบโต้ความเสี�ยง 
ตัวชี�วดัผลการดําเนินงาน RISK ASSESSMENT 
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การพฒันา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST
ติดตาม ประเมนิผล และเฝ�าระวงัความเสี�ยงเพื�อทบทวน

และปรบัปรงุ

เพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในหลักการ กลไก วธิกีาร และเครื�องมอืการติดตาม
ประเมนิผลและเฝ�าระวงัความเสี�ยง 
เพื�อใหผู้เ้รยีน สามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการพฒันา RISK MONITORING &
RISK WATCHLIST 
เพื�อใหผู้เ้รยีนสามารถจดัทํารายงานที�เชื�อมโยงตัวชี�วดัความเสี�ยงกับกิจกรรม
การติดตาม ประเมนิผลและเฝ�าระวงัความเสี�ยง 

กระบวนการติดตาม เฝ�าระวงัและประเมนิผลการดาํเนนิการบรหิารความเสี�ยงมี
ความสาํคัญต่อการวเิคราะหร์ะดบัความสาํเรจ็ของการบรหิารความเสี�ยง เพื�อนาํสู่
แนวทางการปรบัปรงุและพฒันา เพื�อลดชอ่งวา่งหรอืจุดอ่อนที�มอียู ่ การทําความ
เขา้ใจต่อเทคนคิการดาํเนนิการในสว่นนี� จะชว่ยใหก้ารพฒันาระบบบรหิารความ
เสี�ยงเกิดประสทิธผิลมากขึ�น   

2
DAYS

รุน่ที� 1 พฤ.27 - ศ.28 เมษายน 2566
รุน่ที� 2    จ.28  - อ.29 สิงหาคม 2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

หลักการและแนวคิดในการติดตาม ประเมนิผล และเฝ�าระวงัความเสี�ยงที�ด ีและ
MONITORING MATURITY MODEL 

องค์ประกอบที�ดขีอง RISK MONITORING & RISK WATCHLIST  
ขั�นตอนการพฒันา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST 
ตัวอยา่ง RISK MONITORING & RISK WATCHLIST CHECKLISTที�สามารถนาํมาใชใ้น
งานการติดตาม ประเมนิผลและเฝ�าระวงัความเสี�ยง 

การรายงานผลที�ไดจ้ากการติดตาม ประเมนิผลและเฝ�าระวงัความเสี�ยง ต่อคณะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงและผูบ้รหิาร 
การสื�อสารขอ้มูลป�อนกลับจากผลการติดตาม ประเมนิผล และเฝ�าระวงัความเสี�ยง กลับ
คืนผูร้บัผดิชอบความเสี�ยง เพื�อการทบทวนและปรบัปรงุแก้ไข  
 

         - SELF OR ON-GOING MONITORING
         - SEPARATED MONITORING 
         - 3rd LINE MONITORING 

         - รปูแบบฟอรม์ติดตาม STRATEGIC RISK, OPERATIONAL RISK, FINANCIAL RISK,
COMPLIANCE RISK, TECHNOLOGY RISK, REPUTATION RISK
         - รปูแบบฟอรม์ในการติดตาม ความเสี�ยงระดบัองค์กร ความเสี�ยงระดบัสายงาน ความ
เสี�ยงระดบัโครงการ ความเสี�ยงระดบัหนว่ยงานยอ่ย 
          - บทบาทของหนว่ยงานกํากับติดตามความเสี�ยง ในการจดัทําคู่มอืฉบบัผูน้าํเสนอ และ
คู่มอืฉบบัผูพ้จิารณา 
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เทคนคิการกําหนด KRIs 
ที�เชื�อมโยงกับ KCIs และ KPIs 

รองรบัแผนบรหิารความเสี�ยงที�เชื�อมกับการควบคมุภายใน

เพื�อใหผู้เ้รยีนไดค้วามรูค้วามสาํคัญของ KRIs และ KCIs และการนาํมาใช้
ประโยชนที์�เชื�อมโยงกับค่าเป�าหมายความเสี�ยงและเกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบั
ได ้ตลอดจนความเชื�อมโยงกับ KPIs องค์กร 
เพื�อใหผู้เ้รยีนมแีนวทางทบทวนและปรบัปรงุ KRIs และ KCIs เพื�อตอบสนอง
ต่อการเปลี�ยนแปลงแบบเฉียบพลัน (Disruption) และความเสี�ยงที�เกิดใหม่
เพื�อใหผู้เ้รยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารในการกําหนด KRIs และ KCIs พรอ้ม
ตัวอยา่ง

ตัวชี�วดัการบรหิารความเสี�ยงหรอื KRIs เป�นองค์ประกอบที�มคีวามสาํคัญในการถ่ายโอน
ความเสี�ยง และมอบหมายความรบัผดิชอบในการจดัการความเสี�ยงจากระดบันโยบาย
คณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ลงสูร่ะดบัสายงาน หนว่ยงานยอ่ยและระดบัภาระงาน
การทําความเขา้ใจและเรยีนรูเ้กี�ยวกับเทคนคิการกําหนด KRIs ที�เชื�อมโยงกับตัวชี�วดัดา้น
การควบคมุภายใน หรอื KCIs และตัวชี�วดัผลดาํเนนิงานขององค์กรหรอื KPIs  จะทําใหก้าร
บรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน สอดคล้องกับกลยุทธข์องการบรหิารความเสี�ยง
และกลยุทธก์ารบรหิารจดัการทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละป�

2
DAYS

รุน่ที� 1 จ.22 - อ.23 พฤษภาคม 2566
รุน่ที� 2 จ.18 - อ.19 กันยายน      2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

นยิาม ความหมาย KRIs และ KCIs และการนาํมาใชป้ระโยชน ์ในการกํากับ
แผนการตอบโต้ความเสี�ยง หรอืแผนควบคมุภายใน  
ความเชื�อมโยงระหวา่ง KRIs และ KCIs กับ KPIs ค่าเป�าหมายความเสี�ยง
เกณฑ์ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
หลักการและขอ้กําหนดสาํคัญในการจดัทํา KRIs และ KCIs ใหส้อดคล้องกับ
กลยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยงองค์กร 
การกําหนดมาตรวดั หน่วยนบั KRIs และ KCIs เพื�อใชใ้นการติดตาม ประเมนิ
ผล และเฝ�าระวงั 
ขอ้ควรระวงั ป�ญหาอุปสรรค ขอ้จาํกัดและความท้าทาย ต่อการพฒันา KRIs
และ KCIs 
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เทคนคิทําแผนบรหิารความต่อเนื�องการดาํเนินงานสมยัใหม่
หลังโควดิ-19 ดว้ยมาตรฐาน 

ISO SERIES SECURITY & RISILENCE APPROACH

เพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับขอบเขต รปูแบบ แนวทางการจดัทํา
แผนบรหิารความต่อเนื�องการดาํเนนิงานตามมาตรฐานใหมข่อง ISO ที�ออกมา
ทดแทน ISO 22301 
เพื�อใหผู้เ้รยีน มแีนวทางในการจดัทําแผนบรหิารความต่อเนื�องการดาํเนนิงาน
หลังสถานการณโ์ควดิ มคีวามเหมาะสม เป�นความต้องการและความคาดหวงั
จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เพื�อใหผู้เ้รยีนสามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาแผนบรหิารความต่อเนื�อง
การดาํเนนิงาน 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อโรคโควดิ-19 ทําใหแ้นวคิดการบรหิารความต่อเนื�อง
ทางธุรกิจหรอืความต่อเนื�องการดาํเนนิงานกลายเป�นสิ�งที�มคีวามสาํคัญยิ�งสาํหรบัทกุ
องค์กร ซึ�งต้องการการทบทวนและปรบัปรงุเพื�อใหส้ามารถรองรบัสถานการณว์กิฤติหรอื
อุบติัการณที์�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต มาตรฐาน ISO ไดอ้อกชุดระบบการบรหิารจดัการใน
สว่นนี�มาเพื�อรองรบัโดยยกเลิกแนวคิดเดมิ และปรบัสูก่ระบวนการบรหิารจดัการในรปู
แบบใหม ่ ทําใหกิ้จการต้องเรยีนรูใ้นสว่นนี�อยา่งเพยีงพอ เพื�อใหม้ั �นใจวา่ การบรหิารความ
ต่อเนื�องทางธุรกิจในระยะต่อไปจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

2
DAYS

รุน่ที� 1 จ.29 - อ.30 พฤษภาคม 2566
รุน่ที� 2 จ.25 - อ.26 กันยายน      2566

LINE
@TRAININGNIDA

ช่องทาง
การรบัสมัคร

รายละเอียด
หลักสูตร

 นยิามและความหมายของระบบบรหิารความต่อเนื�องของการดาํเนนิงาน ภาย
ใต้กรอบคิดใหม ่SECURITY & RISILENCE APPROACH
 หลักการ เงื�อนไข และขอ้กําหนดของ ISO SECURITY & RISILENCE
APPROACH ต่อความเสี�ยงดา้นการหยุดชะงักของการดาํเนนิงาน 
 รปูแบบการบรหิารความเสี�ยงจากความต่อเนื�องของการดาํเนนิงาน บน
แนวคิด SECURITY & RISILENCE APPROACH

ตัวอยา่งของการจดัทําแผนบรหิารความต่อเนื�องการดาํเนนิงานหลัง
สถานการณโ์ควดิ 
ตัวอยา่งของตัวชี�วดัที�สามารถใชป้ระเมนิผลความสาํเรจ็ของการจดัทําแผน
บรหิารความต่อเนื�องการดาํเนนิงานสมยัใหม ่
สิ�งที�องค์กรต้องปรบัเปลี�ยน กลไกการกํากับดแูลและการบรหิารสถานการณ์
วกิฤตตามกรอบ SECURITY & RISILENCE APPROACH 

         - BCP PROGRAM IMPLEMENTATION
         - WARROOM FOR URGENT CHANGE MANAGEMENT   
             IMPLEMENTATION 
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