PDU 9 หนวย

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management

บริบทขององคกร ในการสรางมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
ระหวางวันเสารที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วัตถุประสงค (Objectives)
หลายองคกร ที่ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือ ISO 14001:2015 มาประยุกตใชในองกรณนั้น จะตอง
เผชิญกับถอยคําหนึ่งที่เรียกวา บริบท (Context) ซึ่งบางครั้งยากที่จะเขาใจ ซึ่งหากใชภาษางายๆ บริบท (Context) ก็
หมายถึงความเปนตัวตนขององคกร สถานะขององคกรที่จะสะทอนถึงความเสี่ยงเชิงมหัพภาความีอะไรบาง บริบทถูก
กลาวไวเริ่มตนใน ISO 31000: Risk management และไดใชอางอิงในเรื่องความเสี่ยงเกือบทุกมาตรฐาน ดังนั้นการ
เขาใจเรื่องบริบท (Context) จึงเปนพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ของทุกมาตรฐาน

ผลคาดหวังและประโยชนที่ไดรับ (Benefit)
สิ่งที่ผูอบรมจะไดรับประโยชนจากหลักสูตรนี้ก็คือ
1.
ความหมายของ บริบท (Context) ในเชิงกวาง
2.
การจัดทําบริบทโดยใชหลักการของ SWOT
3.
ความเขาใจในความเสี่ยงเชิงมหัพภาค (Macro risk)
4.
การมองและเขาใจขององคกรในหลายๆมิติ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
5.
การลดความเสี่ยงเชิงมหัพภาค โดยการวางระบบการจัดการเขาชวย (Risk mitigation)

เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร ระดับการจัดการทุกทาน ขององคกร และฝายควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวของกับการผลิต ที่มีตองเผชิญ
กับความเสี่ยงเชิงมหัพภาค ที่อาจจะยังไมเห็นแนวทางแกไขเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อการออกแบบระบบการจัดการที่
ครอบคลุม

วิทยากร
อ.อุเทน เขมขัน ผูจัดการฝายบํารุงรักษา
• IBM Storage Product Thailand
• Hitachi Global Storage Technologies ( Thailand )
• กรรมการผูจัดการบริษัท คิวเอ็มแอล คอรปอเรชั่น จํากัด
• ผูตรวจประเมิน IRCA, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
• ที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005,
IATF 16049:2016, GMP, HACCP, BRC, ISO 28001:2007

กําหนดการ
วันเสารที่ 15 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. หัวขอการฝกอบรม
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000
• มุมมองเรื่องการปองกันความเสี่ยง (Risk prevention)
• ประเภทของความเสี่ยง
• การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management)
การเปลี่ยนแปลงใน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
• การปรับระบบการจัดการเปน Proactive
• การจัดการเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบ
• ความเสี่ยงทําใหการออกแบบระบบการจัดการยืดหยุนขึ้น
ความหมายของบริบท
• บริบท (Context) คืออะไร
• ทําไมองคกรตองพิจารณาเรื่องบริบท (Context) เปนเบื้องตนกอนการสรางระบบ
• บริบท (Context) ชวยในการออกแบบระบบการจัดการไดจริงหรือไม
• ภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ก็เปนสวนกําหนดของบริบท (Context)
เครื่องมือในการวิเคราะหบริบท
• SWOT
• มิติของการมองเชิงบริบท
• การสรุปอุปสรรคและความเปราะบางเชิงบริบท
การพิจารณามุมของบริบท
• ปจจัยภายใน (Internal issues)
• ปจจัยภายนอก (External issues)
การจัดทําบริบท
• ตารางการจัดทําบริบท
• ความเสี่ยงเชิงมหัพภาคที่พบ
การออกแบบระบบการจัดการ
• ออกแบบระบบเชิงลดทอนความเสี่ยง (Risk mitigation)
• ออกแบบระบบเชิงขยัดระบบ (Risk eliminate)
• ออกแบบระบบเชิงปรับเปลี่ยน (Risk transfer)
หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องของวุฒิบัตร)
ชื่อ – นามสกุล............................................................. เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร
หนวยงาน
เลขที่
หมู
อาคาร
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
มือถือ :
โทรศัพท :
โทรสาร :
e-mail :
ผูประสานงาน :
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................................... .... □ สํานักงานใหญ่ □ สาขา……………………………
ติดตอสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th
คาลงทะเบียน
□ สมาชิก วสท. , นิสิต / นักศึกษา (ปริญญาตรี)

2,500 บาท

□ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

ราคา

สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- ธนาคารไทยพาณิชย สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3%
2. ราคานี้รวมคาเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารวาง/วุฒิบัตร
3. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร
4. ผูที่ผานการอบรมจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (PDU) 9 หนวย
5. การโอนเงิน กรุณานําสงหลักฐานการชําระเงิน โดยระบุชื่อผูเขารับการอบรมและที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซหรืออีเมลที่แจงไว
6. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังตอไปนี้
5.1 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
5.2 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน
5.3 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน
5.4 แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน
หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินใหทานเต็มจํานวน

