Course:

Risk Management
การบริหารความเสีย่ ง
Duration:

1 Day (09:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั องค์กรและธุรกิจต่างๆ ดาเนินงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี ้
อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกซึ่งถือเป็ นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็ นความเสีย่ ง (Risk) แนวคิดเรือ่ งการ
บริหารความเสี่ยง ได้มีการนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ จานวนมาก เพื่อให้ม่ นั ใจได้ถึงความสาเร็จขององค์กร ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลีย่ นแปลง ไม่แน่นอนตลอดเวลา รวมถึงเป็ นการสร้างภูมิคมุ้ กันให้กบั องค์กร เพื่อรับมือกับปั ญหาที่
จะเกิ ดขึน้ ในปั จจุบันมีการพัฒ นากรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงออกมาหลากหลายรู ปแบบ หลักสูตรนีม้ ุ่งเน้นให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานในองค์กรเข้า ใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อสามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์
องค์กร หรือกาหนดระดับความเสีย่ งที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
ประโยชน์ทที่ ่านจะได้รับ:
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง และเครือ่ งมือทีใ่ ช้บริหารความเสีย่ ง
 สามารถนาความรูท้ ี่ได้เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสีย่ งองค์กร ไปประยุกต์ใ ช้ เพื่อให้สามารถลดความเสีย่ ง และ
เพิ่มโอกาสในการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
 สามารถพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ถึงแนวทาง เทคนิค และเครือ่ งมือในการจัดการความเสีย่ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 ช่วยให้การดาเนินการตรวจสอบ (Audit) ด้านความเสีย่ งเป็ นไปได้ง่าย เนื่องจากบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ มีความรู ้
ความเข้าใจด้านความเสีย่ ง สามารถประเมินความเสีย่ งในหน่วยงานของตน ได้อย่างถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์เดียวกันใน
การประเมิน
 เป็ นพืน้ ฐานในการเตรียมการเพื่อให้องค์กรปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล Information Security
(ISO_IEC 27001)
หัวข้อการบรรยาย:
 การบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐานสากล อาทิ การบริหารความเสีย่ งองค์กร (Enterprise Risk Management) ตาม
กรอบ (Framework) บริหารความเสีย่ งของ ISO/IEC 27005 และ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็ นทีย่ อมรับโดยทั่วไป
 ประโยชน์จากการบริหารความเสีย่ งในองค์กร
 กระบวนการในการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment Process)
 การกาหนดขอบเขตในการประเมินความเสีย่ ง (Scope of Risk assessment)
 การกาหนดประเภททรัพย์สนิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Asset Identification)
 การระบุภยั คุกคาม (Threat Identification)
 การระบุจดุ อ่อนช่องโหว่ในระบบ (Vulnerability Identification)
 การวิเคราะห์มาตรการควบคุมที่ใช้งานในปั จจุบนั (Control Analysis)
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 การประเมินโอกาสในการความเสีย่ ง (Likelihood Determination)
 การประเมินผลกระทบเมื่อเกิดภัยคุกคามนัน้ ขึน้ กับระบบ (Impact Analysis)
 การระบุระดับความเสีย่ ง (Risk Determination)
 การคานวนระดับความเสีย่ ง (Risk-Level Matrix)
 การอธิบายความ ระดับความเสีย่ งที่กาหนด (Description of Risk Level)
การจัดทาเอกสารผลการประเมินความเสีย่ ง (Results Documentation)
มาตรการในการนามาบรรเทาความเสีย่ ง (Control Recommendations)
 การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Assumption)
 การจากัดความเสีย่ ง (Risk Limitation)
 การจากัดความเสีย่ งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การจากัดความเสีย่ งด้วยนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบตั ิ
 การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance)
 การถ่ายโอนความเสีย่ ง (Risk Transference)
การเลือกมาตรการและจัดทาแผนในการบรรเทาความเสีย่ ง (Risk Mitigation Plan)
การประเมินความเสีย่ งซา้ (Re-Assessment)
การรายงานความเสีย่ งตกค้าง (Residual Risk Reporting)

เหมาะสาหรับ:
 ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งองค์กร
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
Education

Bachelor of Computer Engineering, Chulalongkorn University
MBA – Finance, Suffolk University, Boston, USA

Certification: Project Management Professional (PMP) from Project Management Institute
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) from ISC2
Certified Business Continuity Institute (CBCI) & (MBCI) from Business
Continuity Institute
Certified Internal Auditor (CIA) from Institute Internal Auditor
CISA CISM CRISC from Information Systems Audit and Control Association
Certified ITIL (IT Infrastructure Library) Foundations v2, v3, v4
Certified ISO/IEC 20000 Foundation
Certified Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002
Other Certifications: AWS Certified Cloud Practitioner (CLF)/ CEH /Security +
/ISFS 27002 MCTS: Project 2007 /MCSE+I / MCDBA / CCNA / NASD (Series 7)
/Novell CNA/ LPI Level 1 / Master CIW Admin / CIW Security Analyst / CIA
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Experience

The trainer has more than 20 years of experience. He provides strategic IT consulting
and project management to many top corporations in Thailand and in the USA. He
used to work as an IT Manager for Fechtor, Detwiler & Co., Inc. (an Investment Bank
firm based in Boston, USA) for five years before came back to Thailand. His project
experiences include Enterprise Networking, Enterprise Application Development, IT
Service Management, ISO 20000, ISO27001, Information Security Policy
Development, Enterprise IT Security Risk Assessment, Disaster Recovery Planning,
and ITIL Implementation. He is also a veteran public speaker and lecturer for public
event about IT best practice, Project Management and IT security to many top
corporations in both government and business sectors in Thailand.

Experiences in Training and Project Consulting:
 Trainer for Project Management, IT Service Management, ITIL v2, ITIL v3, ITIL v4, ISO/IEC
20000 for Boston Network, private and government sectors in Thailand
 Consultant for ITSM ISO/20000, ISO/27001, Nation Multimedia Group, project period 18
months
 Consultant for Business Continuity Management, BS-25999, National Housing Authority. He
had been selected to consult for two consecutive years.
 Consultant for ISMS ISO/27001, PTT ICT Solutions Co., Ltd, project period 12 months.
 Certified CISSP (Certified Information System Security Professional), CISA (Certified
Information Systems Auditor), COMTIA Security+ and Project Management Professional (PMP)

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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