ข้ อมูลรายละเอียด
หลักสูตรทังหมด
INTERFINN BUSINESS GROUP
เอกสารฉบับนี จัดทําขึนเพือนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรของ INTERFINN BUSINESS GROUP และให้ ผ้ ทู ีสนใจ
พิจารณาหลักสูตรทีเหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยผู้เชียวชาญระดับมืออาชีพ

Professional Training
and Workshop with Expert Team
INTERFINN BUSINESS GROUP

INTERFINN
ติดตอทีมงาน

คุณตุย
โทรศัพท 081 5881532
Line : interfinn
Email :
interfinn@gmail.com

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

มนุ ษย เป นป จจั ยสําคัญที่สุดในการนําพาองค การไปสู ความอยู รอด
และเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข งขั น ไม วามนุ ษย จะถู ก จํ าแนกว า เป น
ทรัพยากรมนุษย หรือทุนมนุษย ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย ความรู ความ
เขาใจ และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพื่อใหแตละบุคคลได
สามารถใช สติ ปญญา ความรู ความสามารถได เต็ มศั กยภาพ เพื่ อให เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพิ่มมูลคาใหแกองคการ โดยองคกรจะ
ได ประโยชน ใน แง ของผลผลิ ต เพิ่ มขึ้ น มี สมรรถนะและมี ผลิ ต ภาพสู งขึ้ น
นอกจากนี้ บุคลากรยั งสามารถสร างสรรค นวั ตกรรมในการผลิ ต สิ นค าหรื อ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพเป น ที่ พ อใจของลู ก ค า อี ก ทั้ ง ยั ง ปรั บ ตั วได ทั น การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีโดยสามารถนําทักษะใน
การน าความรูและขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและเลือกใชในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะและรูเทาทัน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหองคกรมีความ เจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดใหมีหลักสูตรฝกอบรมดานนวัตกรรมการ
บริหารและพัฒนามนุษยไปสูองคการยุคใหม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนา
บุคลากรในองคการ
2. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝกทักษะในงานดานการพัฒนาบุคลากร
และองคการที่มี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูบริ หารได รับรู และทราบทิ ศทาง และประเด็ นสํ าคั ญ และ
กระแสของงานพัฒนาทักษะความรูใหกับบุคลากรและองคการในมิติ
ตาง ๆ
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Focusing on Advance Risk Management, Corporate Management and Financial Training
INTERFINN ทุมเทใหกับการวิจัย การคนควา และการลงมือปฏิบัติจริงกับลูกคารายสําคัญๆ และชั้นนําของ
ประเทศ ในด านการฝ กอบรมหลั กสูตรต างๆ สาขา Advance Risk Management สาขา Corporate
Management และสาขา Financial Training ดวยรายละเอียดหลักสูตรที่สมัยใหมของความคิดที่ไมซ้ํากับ
สถาบันอื่น ๆ และพัฒนาเครื่องมือสําหรับใชในการบริหารจัดการที่ปฏิบัติงานไดจริงทุกหลักสูตร
INTERFINN เนนการฝกปฏิบัติจริงมากกวาการบรรยายแบบทองจําในหอง INTERFINN มอบความเปนมื อ
อาชีพ บริการดานฝกอบรมคุณภาพสูง เพื่อที่จะสรางคุณใหเปนมืออาชีพในแตละสาขาที่เขารับการอบรม

Professional and comprehensive course topics

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

หลักสูตรการฝกอบรมของเราไดรับการออกแบบมากเพื่อการจัดการที่ไมใชการเงิน และบุคลากรทางการเงินใน
ระดับมืออาชีพครอบคลุมหลักสูตรที่สําคัญ ๆ รวมทั้งทุกหลักสูตรมี Excel templates สําหรับใชในการ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและสามารถนํากลับไปใชงานที่บริษัทของทานไดจริง

Professional full-time training experts
INTERFINN มีความภูมิใจในการรวมกลุมของทีมงานผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมการจัดการที่ไมใชการเงิน
และหลักสูตรทางการเงินในระดับมืออาชีพที่มีความนาเชื่อถือแบบเต็มรูปแบบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ไดปฏิบัติจริง
พัฒนาและแกไขปญหาจริง ดวยประสบการณที่ยาวนาน
พรอมใหคําปรึกษาในแบบ Help Desk ใหกับทุกองคกร และผูเขารับการอบรมที่ จบหลักสูตรไปแล วเพื่ อ
รับประกันผลงานดานการฝกอบรมในระดับมืออาชีพ
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OUR CLIENTS
INTERFINN จะเปนศูนยรวมการสรางแรงบันดาลใจและรักษา “ธุรกิจของลูกคา” ใหยั่งยืนตลอดจนสรางความ
เชื่อมั่นวา ธุรกิจลูกคาจะใหมูลคาที่เหนือกวา และยั่งยืนกวาสําหรับลูกคาและผูถือหุนอยางไร การสรางการ
ปฏิวัติเพื่อชัยชนะของลูกคาตองอาศัยปจจัยอะไรบาง เริ่มตนที่ไหนจะนําแรงบันดาลใจจากที่ไหนและอยางไร
จะคานน้ําหนักการใหอํานาจและการควบคุมอยางไรดี ควรใชวัฒนธรรมโครงสรางอะไรบาง จะใหความมั่นใจ
ไดอยางไรวาวัฒนธรรมและโครงสรางนั้นทําใหผลประกอบการของธุรกิจดีขึ้นไดจริง และมีปจจัยใดที่ จะทํา
ใหผลประกอบการเดินเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

2558 - 2560
2560
หลักสูตรการทําแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact Analysis : BIA
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส (ไทยแลนด)
จํากัด , บริษัท เอเพ็กซเซอรคิต (ไทยแลนด) จํากัด , บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ,
บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จํากัด
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงตามแนวทางของ ERM COSO 2017 & ISO 31000:2009

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

งานดานฝกอบรมหลักสูตรของ INTERFINN

บริษัทเอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด (สํานักงานใหญ) , การทาอากาศ
ยานนานาชาติอูตะเภา, บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ , บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท
จํากัด
หลั ก สู ต รการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตามมาตรฐานสํ า นัก งบประมาณ และ สคร. สํ า หรั บ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ Cost Beneﬁt Analysis
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิ จและการจัดทํางบประมาณการเงิ นล่วงหน้ า
มหาวิทยาลัยนครพนม
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2559
หลักสูตรวิเคราะหและจัดทําระบบควบคุมภายในสําหรับธนาคารพาณิชย (RCSA)
ธนาคารออมสิน
หลักสูตรการทําแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact Analysis : BIA
Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด , บริษัท ยู เอ ซี โก
ลบอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร ปทท จํากัด

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

หลักสูตรการจัดฝกอบรมการวางแผนกลยุทธขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วัด : สําหรับรัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานราชการ (ขั้นสูง)
สํานักปลัดบัญชีกองทัพเรือ
หลักสูตรตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ : (Key Risk Indicator : KRIs)
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด , สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) , บริษัท แพนอินเตอร เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด , ธนาคารออมสิน , บริษัท เบทาโกร
จํากัด (มหาชน) , บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

2558
หลักสูตรการจัดฝกอบรมการวางแผนกลยุทธขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วัด : สําหรับรัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานราชการ (ขั้นสูง)
สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต , การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขัน้ สูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009
ธนาคารออมสิน , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด
หลักสูตรการทําแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact Analysis : BIA
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด , บริษัท แบ็กสแอนดโกลฟ จํากัด
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2557 - 2561

ที่ปรึกษาและพัฒนาโปรแกรม INTERFINN

ส.ค.

– ปัจจุบนั ที่ปรึกษาดานการวางระบบ GRC ประกอบดวย การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การประปานครหลวง (กปน.)

ก.พ.

– ปัจจุบัน ที่ปรึกษาดาน การบริหารความเสี่ยง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ก.พ.

– ปัจจุบนั ที่ปรึกษาดานการวางระบบการบริหารความเสี่ยง การยางแหงประเทศไทย

(กยท.)

ต.ค.

– มี.ค.

ส.ค.

– พ.ค.

ม.ค.

– มี.ค.

ที่ปรึกษาดานการวางระบบการบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ที่ปรึกษาดาน การบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ม.ค.

– มี.ค.

ที่ปรึกษาดานการบริหารความเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.)

ต.ค.

– ก.พ.

ที่ปรึกษาดานการวางระบบ การบริหารความเสี่ยง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (บตท.)

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ที่ปรึกษาดานการวางระบบการบริหารความเสี่ยง สํานักงาน กสทช.
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IN-HOUSE TRAINING
การจัดอบรมที่ กําลังเปนที่นิยมอยางมากในป จจุบัน คือ In-Housing Training คือ การจัดฝกอบรมที่ ถูก
ออกแบบหลั ก สู ต ร กลุ ม ผู เ ข า ร วมการฝ ก อบรม การคั ด เลื อ กวิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญ และใช ขอ มู ล จริ ง
ปญหาจริง ๆ ภายในองคกรมาทําการวิเคราะห แกไข และออกแบบปรับปรุงแนวทางแกไขปญหาที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การจัดฝกอบรมภายใน (In-Housing Training) เหมาะกับใคร?
การจัดฝกอบรมมีแนวคิดการออกแบบหลักสูตรที่มุงเนนการแกไขปญหา การพัฒนา การปฏิบัติโดยตรงกับ
เฉพาะกลุมบุคลากรที่เขารับการอบรม โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเจาะจง ถูกตองเหมาะสมกับผู
เขารับการอบรมเพื่อสรางสรรคแนวคิด หรือแนวทางการทํางานใหมๆ
 มีแผนในการเติบโตที่ชัดเจนสําหรับองคกร องคกรที่มีความกาวหนา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จะมี การวางแผนหลั กสูตรอบรมบุ คลากรภายในองค กรล วงหน าทุ กป และมี การนํ าป ญหาที่ เป น
Competency Knowledge ของบุคลากรมาทําการศึกษาและคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับ
สถานการณ และเชิ ญวิ ท ยากรผู ทรงคุ ณวุ ฒิมาทํ าการศึ ก ษาและแก ไขป ญหาให กั บองค ก รแบบ
เฉพาะเจาะจง
 องคกรมีแผนการฝกอบรมตามตําแหนงงาน การที่บุคลากรที่มีความสามารถภายในองคกรได รับ
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง จําเปนจะตองมีความรูเพิ่มเติมจากประสบการณเดิม จําเปนจะตองมีการ
เพิ่มความรูเฉพาะดานที่สําคัญๆ เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

ไมจํากัดจํานวนผูเขารับการอบรม
สามารถเลือกวันเรียนไดเอง
6

PUBLIC TRAINING
การจะสงพนักงานออกไปอบรมภายนอก หรือจัดอบรมภายในองคกรนั้น ที่จะตองพิจารณาใหความสําคัญ
อันดับตนๆ จะพิจารณางบประมาณที่ตองเสียไปกับผลลัพธที่จะไดรับหลังจากเขารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นวา
“การสงพนักงานจํานวน 2-3 คนไปเรียนหลักสูตรตาง ๆ กับเชิญวิทยากรมาแกไขปญหารวมกันกับพนักงาน
ทุกคนที่เกี่ยวของที่ปริมาณมาก ๆ ”

INTERFINN กําหนดมาตรฐานในการจัดหลักสูตรอบรมแบบ Public Training ที่เนนการปฏิบัติจริงเปนกลุม
เฉพาะ ปริมาณสูงสุดตอ Class ประมาณ 20 คนเทานั้น ทําใหมั่นใจไดวาคุณภาพของกลุมผูเขาเรียนจะตองถูก
ฝก ถูกปฏิบัติจริง และนําเสนอผลงานในชั้นเรียนอยางเขมขนทุกครั้ง รวมทั้งในการฝกปฏิบัติจะตองมีการนํา
กรณีศึกษาที่ ใกลเคียงป ญหาขององคกรมาทําการวิ เคราะห แกไข ออกแบบปรับปรุ งเพื่ อนําไปใชงานจริ ง
รวมกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

กรณีจํานวนพนักงานที่เขาอบรมมีจํานวนนอยไมถึง 10 คน ผูบริหารขององคกรมักจะพิจารณา คือ จํานวน
พนั กงานที่ เข าอบรมมีนอย เช น จํานวนผู สนใจเข าอบรมประมาณ 2-3 ท านเสนอให เข ารับการอบรมใน
ลักษณะ Public Training จะเหมาะสมกวา เพราะไมตองกังวลเรื่องสถานที่และการเตรียมการอื่น ๆ

จํานวนผูเขารับการอบรมอยางต่ํา 3 ทาน
เลือกวันเรียนไดถามีสมาชิกตั้งแต 3 ทานขึ้นไป
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FINANCIAL
MANAGEMENT

FINANCIAL FOR GENERAL MANAGER

วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1. ทําความเขาใจงบการเงิน 3 เรื่องหลัก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และวิเคราะหรายงาน
ทางการเงินไดอยางถูกตอง
2. ตีความสถานะทางการเงินและทําการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นได รวมทั้งดําเนินการแกไขปญหา
3. สื่อสารกับทีมงานที่ดูแลดานแหลงเงินทุนใหมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมความเสี่ยงดานการลงทุน
เรียนรูการใชงบประมาณเพื่อสรางความมั่นใจในเปาหมายการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการทั่วไป พนักงานดานการเงิน ผูจัดการแผนกการตลาดและแผนกจัดซื้อ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การพัฒนาอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน มีโอกาสที่ดีสําหรับองคกรยังมีปญหาสําหรับองคกร
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไมมีผูเชี่ยวชาญดานการเงินมาชวยสนับสนุนการวางแผนธุรกิจดานการเงินของ
องคกร ดังนั้นปญหาตางๆ จะตกไปอยูที่ General Manager ที่จะตองมีทักษะตาง ๆ เพื่อชวยใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จในการแขงขัน การควบคุมคาใชจาย การวางแผนทางดานการเงิน คือ ความสําเร็จที่สําคัญภายใต
แรงกดดั นของการเพิ่ มขึ้ นของการแข งขั นจากภายนอก หลั กสู ตรของ INTERFINN จะช วยสนั บสนุ น ให
General Manager มีความเขาใจในการบริหารจัดการองคกรในระดับมืออาชีพดวยการฝกอบรมอยางเขมขน
และปฏิบัติจริง

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการดานการเงินและการดําเนินงานขององค กรผานรายงานทาง
การเงิน
 ผู จัดการทั่ วไปควรทํ าความเข าใจวิ ธีก ารควบคุ มและวิ เ คราะห ก ารดํ าเนิ นงานขององค ก รผ าน
กระบวนการทางการเงินอยางไร?
 ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ความสัมพันธของงบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด
2. วิธีการใชการวิเคราะหทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 งบดุล งบกําไรขาดทุ น และงบกระแสเงินสด ที่มีผลกระทบต อประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของ
องคกร
 วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานผานการจัดการทางการเงิน
 การวิเคราะหตัวชี้วัดที่สําคัญทางการเงิน (Key ﬁnancial indicators analysis)
 การวิเคราะหผลกระทบจากงานของแตละแผนกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและวิธีการควบคุม
 การวิเคราะหและควบคุมประสิทธิภาพและความเสี่ยงของเงินทุน Cash Flow Projection
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 การปรั บปรุ งสถานการณ ถาการปฏิ บัติงานของแต ล ะแผนกมี ป ญหาและผลกระทบต อเงิ นทุ น
หมุนเวียนขององคกร
 การวิเคราะหรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. ดําเนินการพัฒนาและออกแบบการบริหารงบประมาณแบบ Modern Budget Management System
 ความสําคัญและหลักการของการจัดทํางบประมาณ
 สรางระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 ความสัมพันธระหวางงบประมาณแตละแผนกและพนักงานแตละคน : การมีสวนรวมอยางเต็มที่
 วิธีการกําหนดงบประมาณที่เหมาะสม และวิธีการติดตามควบคุมงบประมาณกอนการดําเนินงาน
โครงการ ระหวางดําเนินงานโครงการ และหลังการดําเนินงานโครงการ
4. การบริหารจัดการตนทุนสําหรับผูจัดการทั่วไป : วิธีการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะหคาใชจายขององคกรและความไดเปรียบในการแขงขัน
 การวิเคราะหโครงสรางตนทุน : ควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพตามลักษณะงาน
5. วิธีการตัดสินใจในการลงทุน
 ปญหาการตัดสินใจลงทุนที่ผูจัดการทั่วไป กําลังเผชิญอยู
 ทําไมสวนใหญของการลงทุนไมไดผลตอบแทนที่คาดหวัง
 วิธีการคนหามูลคาที่แทจริงของโครงการ และใชเครื่องมือในการวิเคราะหตัดสินใจในการลงทุนดวย
การประเมินโครงการ

วันที 2: ฝึ กปฏิ บตั ิ วิธีการวิเคราะหงบการเงินและพยากรณลวงหนาดวยโปรแกรม Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะต องทดลองฝกการวิ เคราะหงบการเงิน ในสวนของขอมูลพื้นฐานนํ า
เอกสารขององคกรมาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการวิเคราะหงบการเงิน ที่ไดเตรียมไว ทดลองกรอก
ข อมู ล โดยผู เข าเรี ยนแต ล ะคนจะต องปฏิ บัติดวยตนเองผ านเครื่ องคอมพิ วเตอร ดวยโปรแกรม Excel
Template
นําเสนอผลงานในที ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนําเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพือนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป
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ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 2 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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ดวยวิธีการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เชน การวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับกรณีขอมูลแสดงความคิดเห็น
การคาดเดาแบบเกมสและบทบาทของผูเขารับการอบรมในการตีความของขอมูลทางการเงินที่เปนนามธรรม
และมีความลึกซึ้งไดอยางเรียบงาย และมีชีวิตชีวาทําใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการบริหาร
จัดการทางดานการเงินและสามารถควบคุมคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทักษะในการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการตรวจสอบงานของแผนกตาง ๆ ผานมุมมองทางการเงิน
เพื่อปรับปรุงคาใช จายให เหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรองค กรสงผลให การบริ หารงานองค ก รมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1. ทําความเขาใจงบการเงิน 3 เรื่องหลัก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และวิเคราะหรายงาน
ทางการเงินไดอยางถูกตอง
2. ตีความสถานะทางการเงินและทําการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นได รวมทัง้ ดําเนินการแกไขปญหา
3. สรางความตระหนักที่ชัดเจนในการควบคุมคาใชจาย
4. เรียนรูการใชงบประมาณเพื่อสรางความมั่นใจในเปาหมายการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนกการตลาดและผูจัดการแผนกจัดซื้อ

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
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1. แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหงบดุลและงบกําไรขาดทุน
 วัตถุประสงคทางการเงินและการบัญชีสําหรับการบริหารจัดการและการวางแผนองคกร
 การวิเคราะหงบดุล จากโครงสรางงบดุล
 การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน จากโครงสรางของงบกําไรขาดทุน
 การวิเคราะหตนทุนในงบกําไรขาดทุน
 การวิเคราะหการบริหารจัดการกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
 การวิเคราะหรายการที่มีผลกระทบตอกําไรขององคกร
2. การวิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
 อุดมการณหลักของการวิเคราะหทางการเงินขององคกร
 วิธีการควบคุมความเสี่ยงและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนทางการเงิน
 สาเหตุการเกิดและการแกไขปญหาสําหรับวิกฤตดานการเงินทุน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

3. เทคนิควิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
 การวิเคราะหจาก 6 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
 อัตราสวนสําหรับใชในการควบคุมเครดิต : การบริหารจัดการลูกหนี้การคา
 อัตราสวนการควบคุมสินคาคงคลัง : การจัดการสินคาคงคลัง
 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนองคกร
4. การวิเคราะหงบกระแสเงินสด
 การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 3 กิจกรรมหลัก
 การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเงินสดขององคกร
5. เทคนิคการบริหารงบประมาณ
 การวิเคราะหหลักการและการจัดทํางบประมาณ
 เทคนิคการจัดทํางบประมาณรายได
 เทคนิคการจัดทํางบประมาณคาใชจาย
6. เทคนิคการวิเคราะหจุดคุมทุน
 การวิเคราะหจุดคุมทุน ขนาดและการกําหนดราคาขาย
 การตรวจสอบจุดสําคัญของการควบคุมคาใชจาย
7. ตอบขอซักถามและบรรยายสรุป
 วิเคราะหจากกรณีศึกษาของงบการเงินที่ผูเขารับการอบรมนํามาวิเคราะหจริง
วันที 2: ฝึ กปฏิ บตั ิ วิธีการวิเคราะหงบการเงินและพยากรณลวงหนาดวยโปรแกรม Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะต องทดลองฝกการวิ เคราะหงบการเงิน ในสวนของขอมูลพื้นฐานนํา
เอกสารขององคกรมาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการวิเคราะหงบการเงิน ที่ไดเตรียมไว ทดลองกรอก
ข อมู ล โดยผู เข าเรี ยนแต ล ะคนจะต องปฏิ บัติดวยตนเองผ านเครื่ องคอมพิ วเตอร ดวยโปรแกรม Excel
Template
นําเสนอผลงานในที ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนําเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพือนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป
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ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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MASTER BUDGETING MANAGEMENT & CONTROL

การจัดทํางบประมาณการธุรกิจและการควบคุมการเงิน

วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1. เขาใจถึงความสําคัญของงบประมาณในการดําเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท
2. เรียนรูวิธีการจัดทํารางงบประมาณลวงหนา
3. ทําความเขาใจและสรางงบประมาณที่เหมาะสมกับแผนกตางและมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
4. เรียนรูการการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพผานการ
จัดการงบประมาณ
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการทั่วไป พนักงานที่ดูแลดานการจัดทํางบประมาณของแผนกตางๆ

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการจัดทํางบประมาณการธุรกิจและการควบคุมการเงิน
1. ทําไม? บริษัทตองมีการวางแผนการจัดทํางบประมาณหลัก
วิธีการบริหารจัดการและควบคุมงบประมาณ ?
 ใชเครื่องมืออะไร? ในการบริหารจัดการและควบคุมการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
 ควรจัดทํางบประมาณใหเพียงพอสําหรับการดําเนินงานและบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทเทาใด?
 วิธีการเก็บขอมูลความตองการงบประมาณจากหนวยงาน/แผนกตาง ๆ เพื่อนํามารวมกันเพื่อจัดทํา
แผนงบประมาณหลักลวงหนา
2. การกําหนดนโยบายรางงบประมาณ
 การจัดตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประธานควรเปนผูบริหารที่สามารถ
มอบหมายนโยบาย และมีความรูดานงบประมาณ สวนคณะทํางานฯ คือ ผูที่วางแผนงานการตลาด
เพื่อประเมินรายรับผูรับผิดชอบโครงการและฝายจัดซื้อทําหนาที่ประมาณการรายจายรวมกับฝาย
การเงินที่จะชวยตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินและงบกระแสเงินสด

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การจัดทํางบประมาณบริษัท ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูง และ
ผูจัดการทั่วไปจะตองมีความเขาใจอยางชัดเจน เพราะการจัดงบประมาณลวงหนาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับ
เปนแรงจู งใจเชิ งเป าหมายในการควบคุมการทํ างานให บรรลุ ผลสํ าเร็จตามเป าหมายและมีประสิ ทธิ ภ าพ
ซึ่งผูเขารับการอบรมจะไดรับการพัฒนาทั กษะความรู ระบบการจั ดการงบประมาณอยางเปนระบบและมี
เหตุผลดวยแบบฝกหัดและเครื่องมือในการวางแผนงบประมาณที่ INTERFINN พัฒนาขึ้น
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3.

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

4.

5.

6.

16

 การกําหนดระยะเวลา ที่ตองใช ในการจั ดเตรียมรายละเอี ยดงบประมาณ ของหนวยงานต างๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อปฏิบัติรวมกันใหแลวเสร็จกอนปงบประมาณ
 การตรวจสอบรายละเอี ยดของแบบร างงบประมาณรายรั บรายจ ายก อ นนํ าเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทใชพิจารณา ตอไป
 ผลผลิต และผลลัพธที่คาดหวังจะไดรับจากแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนงบประมาณ
การจัดทํารางงบประมาณ
 งบประมาณที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัทของคุณควรจะเปนเทาใด?
 วิธีการบริหารโครงการภายใตงบประมาณที่จํากัด
 เทคนิคการอธิบายการบริ หารงบประมาณใหแตละแผนกเขาใจการใชงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด
 การวิเคราะหปญหาที่พบบอยที่สุดในระหวางการจัดทํารางงบประมาณ
วิธีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
 วิธีการเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนกลยุทธบริษัท เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท
 วิธีการยับยัง้ โครงการนอกงบประมาณดวย System Flow Management ดวย Excel Template
 เทคนิคการวิเคราะหความคุมคาใชจายของงบประมาณโครงการ (Cost Beneﬁt Analysis)
การติดตามงบประมาณ
 การประชุมทบทวนงบประมาณและตัวชี้วัดที่สําคัญ
 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม
 วางแผนติดตามและความถี่ในการติดตามโครงการ
 การวิเคราะหขอมูลความสําเร็จของโครงการ เชน การแจงนับ, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
 การรายงานผลการติดตาม
การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ของการดําเนินงาน
โครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการอยางมีระบบ แลวตัดสินใจวาจะ
ปรับปรุงแกไขโครงการ เพื่อการดําเนินงานตอไป หรือยุติการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการอยางมี
ระบบ จะสนับสนุนความสําเร็จตามเปาหมายของบริษัท
 ขั้นตอนการประเมินผล
o การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน
o การศึกษารูปแบบของการประเมิน
o การกําหนดประเด็นของการประเมิน
o การพัฒนาตัวชี้วัดและกําหนดเกณฑ
o การออกแบบการประเมิน
o การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

o การเก็บรวบรวมขอมูล
o การวิเคราะหขอมูล
o การตัดสินใจ ผลสรุปและอภิปรายผลการประเมิน

นําเสนอผลงานในทีประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนําเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพือนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วันที 2: เทคนิ คการจัดทํางบประมาณการธุรกิจและการควบคุมการเงินด้วย Excel Template
ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึ กการทําการจัดทํางบประมาณการธุรกิจและการ
ควบคุมการเงิน
นําโครงการตัวอย่างของวิทยากร มาทดลองปฏิบตั จิ ริงกับ โปรแกรมการจัดทํางบประมาณการ
ธุ รกิ จและการควบคุ มการเงิ นล่ ว งหน้ า โดยผู้เข้าเรียนแต่ ละคนจะต้อ งปฏิบ ัติด้วยตนเองผ่ านเครือง
คอมพิวเตอร์

หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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FINANCIAL ANALYSIS AND FINANCIAL
FORECASTING FOR MANAGERS
การวิเคราะห์งบการเงิ นและการจัดทําประมาณการงบการเงิ นสําหรับผูจ้ ดั การ :
สําหรับธุรกิ จเอกชน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

หลักสูตรเปนการเสริมสรางความรูและสงเสริมอาชีพดานการวิเคราะหทางการเงินระดับผูจัดการ ที่มีความ
ครอบคลุมพอสมควรและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง ดวยเนื้อหาที่บรรยายในแตละ หัวขอจะชวยใหคุณมี
ทักษะและความเขาใจดานการเงินในระดับผูเชี่ยวชาญ คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะหทางการเงินใน
ระยะสั้น คุณจะเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํางบประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายในการจัดการเงิน? วิธีการที่สําคัญ
งบประมาณในการดําเนินธุรกิจ คือ?
วัตถุประสงคของการฝกอบรม
1. เพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงแนวคิดในการวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบการเงิน
2. เขาใจการบริหารกระแสเงินอยางครบวงจร ทั้งกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน
3. สามารถเขาใจหลักการตั ดสินใจด านบริหารการเงิ นที่ คุณจํ าเปนตองทํ ากํ าไร และอั ตราส วน
ทางการเงินแสดงสภาพคลองทางการเงิน
4. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหและจัดทําแนวโนมการกําหนดงบประมาณของ แตละหนวยงาน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และการควบคุมคาใชจายขององคกร
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการทั่วไป พนักงานที่ดูแลดานการจัดทํางบประมาณของแผนกตาง ๆ เจาของกิจการ
ผูที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการฝกอบรม
 วิธกี ารฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับ การทํางานเป็ นกลุ่ม
ขนาดเล็ก และนําเสนอในห้อง เรียนเพือวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จาํ ลองต่าง ๆ
 โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฏิบตั จิ ริง
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายแนวและเทคนิคการวิเคราะหกลยุทธขององคกรที่สอดคลองกับการวางแผนการเงิน

การวางแผนการดําเนินงานประจําปขององคกร
1) การกําหนดเปาหมายของแผนธุรกิจ
2) การกําหนดแผนการขยายการผลิต
3) การวางแผนดานการตลาดและการสงเสริมการตลาด
จุดสําคัญของการกําหนดงบประมาณของธุรกิจประจําป
1) ความรับผิดชอบของแตละฝาย/สํานัก ในการกําหนดงบประมาณ
2) หลักการกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานลวงหนา
3) ขั้นตอนการกําหนดงบประมาณในการดําเนินงาน
เทคนิคการจัดทํางบประมาณการดําเนินงานประจําป
1) การกําหนดงบประมาณเปาหมายในการขาย
2) การกําหนดงบประมาณการวางแผนการผลิต
3) การกําหนดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ
4) การกําหนดเงินทุนงบประมาณคาใชจาย
5) การกําหนดงบประมาณคาใชจายในฝาย/สํานัก
6) การจัดทํางบประมาณเงินสด
วิธีการเก็บรวบรวมงบประมาณประจําปในการดําเนินการ
1) วิธกี ารในการผลิตการเก็บคาใชจายงบประมาณ
2) วิธกี ารในการขยายระยะเวลาคาใชจายงบประมาณ
3) วิธกี ารในการเก็บรวบรวมขอมูลงบประมาณเงินสด
4) การจัดทํางบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหกลยุทธขององคกร
1) การวิเคราะหภาพรวมดานนโยบายและกลยุทธขององคกรในอนาคต
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการดําเนินงานภายในและภายนอก
3) การวิเคราะห SWOT Analysis ระดับองคกร
4) การวิเคราะหสินทรัพยทุน
5) การระบุเปาหมายธุรกิจประจําป และกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับแผนการเงิน
6) การวิเคราะหหนี้สินและหนี้ระยะยาว
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ประเด็นสําคัญสําหรับการทบทวนงบประมาณประจําป
1) การทบทวนเปรียบเทียบผลกําไรและขาดทุน
2) การทบทวนเปรียบเทียบการผลิตและโครงสรางการตลาด
3) การทบทวนการผลิต การขาย การจัดการคาใชจายทางการเงิน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วันที่ 2: เทคนิคการจัดทําประมาณการงบการเงินดวย Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการทําประมาณการงบการเงินลวงหนา
นําโครงการตัวอยางของวิ ทยากร มาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการงบการเงิ น
ลวงหนา โดยผูเขาเรียนแตละคนจะตองปฏิบัติดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

CREDIT
LOANS FOR
OFFICERS
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CREDIT ANALYST EVALUATION FIRST STEP: FINANCE BUSINESS

วิ ธีการวิเคราะห์สินเชือสําหรับเจ้าหน้ าที สิ นเชือ (ขันต้น)
หลักสูตรจัดทําขึนเพือพัฒนาทักษะความรูด้ ้านสินเชือ เพือให้เกิดความเข้าใจและเพิมทักษะด้านการ
วิเคราะห์สนิ เชือสําหรับสถาบันการเงิน และการวิเคราะห์สนิ เชือตามประเภทธุรกิจ
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 การอบรมสัมมนามุง่ เน้นการฝึ กอบรม การพัฒนาในงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง เพือเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้พนักงานตืนตัวต่อการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในตลาดตลอด
 เทคนิคต่าง ๆ เกียวกับการวิเคราะห์สนิ เชือรายย่อย
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กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
เจาหนาที่สินเชื่อที่ยังไมมีประสบการณ หรือ เจาหนาที่สินเชื่ออายุงาน 1 ป เจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ
รูปแบบการฝกอบรม
 วิธกี ารฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับ การทํางานเป็ นกลุ่ม
ขนาดเล็ก หรือ การทํางานเดียวทีคิดจากข้อมูลการเงิน ของลูกค้าธนาคารตนเอง และนําเสนอใน
ห้อง เรียนเพือวิจารณ์ผลงานและฝึ กอบรม จากสถานการณ์จาํ ลองต่าง ๆ
 โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฏิบตั จิ ริง

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: การประเมินใบสมัครคําขอสินเชื่อ (Credit Application Assessment)
ประเด็นในการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อประเมินใบสมัคร
1) การประเมินขอมูลที่ใหไวในใบสมัครเครดิต
2) การประเมิ นความเสี่ ยงจากการให เครดิ ตในระดั บที่ กําหนดและพิ จารณาระดั บเครดิ ตที่
เหมาะสม
3) การจัดทําคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงลักษณะบุคลิกของผูสมัคร







อุปนิสัยของลูกคา (Character)
ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity)
เงินทุน (Capital)
หลักประกัน (Collaterals)
สถานการณ (Condition)

การวิเคราะหประเภทของหลักทรัพยที่นํามาค้ําประกันสินเชื่อ
 วิธีการตรวจสอบวาจําเปนตองมีการตรวจสอบทางกฎหมาย
 การประเมินมูลคาของทรัพยสินเบื้องตน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

เทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อตามหลัก 5'C

การวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อรายยอย และสินเชื่อโครงการใหม
 เทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เปนสิ่งที่จําเปนมากเพราะเจาหนาที่สินเชื่อ
ทุกคน จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกคา เขาใจ จุดเดน จุดออน และขอ
ระมัดระวัง
 การวิ เคราะหประสบการณ และความเข มแข็ งของธุ รกิ จลู กค า : สิ่งนี้ จะทําให เจ าหน าที่
สิ นเชื่ อ เข าใจว าแผนธุ ร กิ จที่ ลูก ค ากํ าหนดขึ้ น รวมทั้ งประสบการณ ของลู ก ค ามี ค วาม
สอดคลอง และนาเชื่อถือ???
 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคําขอสินเชื่อของลูกคา : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ
ดวยสื่อ ออนไลนประเภทตาง ๆ และตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสาร
23

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การวิเคราะหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
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 อุตสาหกรรมการผลิต
1) ลักษณะของธุรกิจ
2) ขั้นตอนการลงทุน
3) หลักเกณฑการพิจารณา
4) ประเภทของสินเชื่อ
 การพาณิชย
1) ลักษณะของธุรกิจ
2) ขั้นตอนการลงทุน
3) หลักเกณฑการพิจารณา
4) ประเภทของสินเชื่อ
 การกอสราง
1) ลักษณะของธุรกิจ
2) ขั้นตอนการลงทุน
3) หลักเกณฑการพิจารณา
4) ประเภทของสินเชื่อ
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1) ลักษณะของธุรกิจ
2) ขั้นตอนการลงทุน
3) หลักเกณฑการพิจารณา
(1) การวิเคราะหสภาพของที่ดิน
(2) การวิเคราะหจํานวนประชากร
(3) การวิเคราะหทําเลหรือที่ตงั้ ของโครงการ
(4) การวิเคราะหตลาด
(5) การวิเคราะหขอกฎหมาย
(6) การวิเคราะหการจัดการ
(7) การวิเคราะหทางการเงิน

วันที 2: เทคนิ คการวิ เคราะห์สินเชือด้วย Excel Template
ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึ กการวิ เคราะห์สินเชือเบืองต้น
นําโครงการตัวอย่างของวิทยากร มาทดลองปฏิบตั จิ ริงกับ โปรแกรมการประเมินสินเชือลูกค้า
ทดลองกรอกข้อมูล โดยผูเ้ ข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองผ่านเครืองคอมพิวเตอร์
นําเสนอผลงานในทีประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนําเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพือนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วิทยากรบรรยายสรุป

รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS: FINANCE BUSINESS

การวิเคราะหสินเชื่อสําหรับเจาหนาที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)
หลักสูตรจัดทําขึ้นเพื่อประมวลผลดานเทคนิคและความรูการวิเคราะหสินเชื่อ ระดับผูมีประสบการณ อยาง
นอย 1 ป เพื่อใหความเขาใจและเพิ่มทักษะ ดานการวิเคราะหสินเชื่อสําหรับสถาบันการเงิน และการวางแผน
จัดทําประมาณการ งบการเงินสําหรับลูกคาของสถาบันการเงิน รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบดานการเงิน
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 การอบรมสัมมนามุงเนนการฝกอบรม การพัฒนาในงาน และสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานตระหนักถึ ง
ความสํ า คั ญของการพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มและกระตุ น ให พนั ก งานตื่ น ตั วต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดตลอด
 เทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะหสินเชื่อรายยอย
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
เจาหนาที่สินเชื่อที่ยังมีประสบการณอายุงาน 1-2 ป เจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ
รูปแบบการฝกอบรม
 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ การทํางานเปนกลุมขนาด
เล็ก หรือ การทํางานเดี่ยวที่คิดจากขอมูลการเงิน ของลูกคาธนาคารตนเอง และนําเสนอในหอง เรียนเพื่อ
วิจารณผลงานและฝกอบรม จากสถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัติจริง

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: ภาพรวมของการบริหารจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
การวิเคราะหขอมูลดานการบัญชีและการเงินลูกคาสําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
4) การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน และงบดุล เกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการดานการเงิน
5) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของลูกคา
6) เทคนิคการสรางงบกระแสเงินสดของโครงการลูกคา
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การวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อรายยอย และสินเชื่อโครงการใหม
 เทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เปนสิ่งที่จําเปนมากเพราะเจาหนาที่
สินเชื่อทุกคน จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกคา เขาใจ จุดเดน
จุดออน และขอระมัดระวัง
 การวิเคราะหประสบการณและความเขมแข็งของธุรกิจลูกคา : สิ่งนี้จะทําใหเจาหนาที่
สินเชื่อ เขาใจวาแผนธุรกิจที่ลูกคากําหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณของลูกคามีความ
สอดคลอง และนาเชื่อถือ???
 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคําขอสินเชื่อของลูกคา : ตรวจสอบเอกสาร การขอ
สินเชื่อ ดวยสื่อ ออนไลนประเภทตาง ๆ และตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสาร

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจลูกคาและการคนหาขอมูลอางอิงในการวิเคราะห
 การวิเคราะหอุตสาหกรรมในภาพรวมและจุดเดนที่ตองระมัดระวังแตละอุตสาหกรรม
 วิธีการคนหาขอมูลและการหาขอมูลอางอิงประกอบการวิเคราะหสินเชื่อ
 เทคนิคการวิเคราะหกลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจ ของลูกคา
 เทคนิคการวิเคราะหเปาหมายของแผนธุรกิจ ของลูกคา
 เทคนิคการวิเคราะหแผนการขยายการผลิต ของลูกคา
 การประเมินแผนดานการตลาดและการสงเสริมการตลาด ของลูกคา

เทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อตามหลัก 5'C
 อุปนิสัยของลูกคา (Character)
 ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity)
 เงินทุน (Capital)
 หลักประกัน (Collaterals)
 สถานการณ (Condition)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทํางบประมาณลวงหนาสําหรับลูกคา
 วิธีการวางแผนการผลิตและคาใชจายงบประมาณ : จะตองมีการพิจารณางบการเงิน
ในสวนของอัตรา สวนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกคา มีรูปแบบการทํางาน
แบบใดประกอบการพิจารณา
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 วิธีการในการขยายระยะเวลาคาใชจายงบประมาณ : จะตองพิจารณารูปแบบการเก็บ
สต็อกสินคา และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาตอรองเกี่ยวกั บ
ระยะเวลาการชําระหนี้ของเจาหนี้การคา
 วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลงบประมาณเงินสด : จะตองมีการสอบถามเกี่ยวกับ
ปริมาณลูกคาที่เพิ่ม ขึ้นในแตระยะเวลา และระยะเวลาการชําระหนี้ของลูกคา
 การจัดทํางบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นําขอมูลทั้งหมดของลูกคาที่
มีอยูมาทําการ วิเคราะหและจัดทําประมาณการลวงหนา
วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อดวย Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการวิเคราะหงบการเงินและพยากรณทางการเงิน
นําโครงการที่เลือกมาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการประเมินสินเชื่อลูกคา ทดลองกรอกขอมูล
โดยผูเขาเรียนแตละคนจะตองปฏิบัติดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร เขียนสมมติฐานดานการเงินและ
จําลองสถานการณของกิจกรรมตาง ๆ
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
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รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)

DEBT RESTRUCTURING OF COMMERCIAL: FINANCE BUSINESS

การบริหารงานสินเชื่อ เรื่องการแกไขหนี้ที่มีปญหาและฟนฟูกิจการลูกหนี้
หลั กสู ตรจั ดทํ า ขึ้ น เพื่ อพั ฒนาทั ก ษะความรู ด านสิ น เชื่ อ เพื่ อให เ กิ ด ความเข าใจและเพิ่ ม ทั ก ษะด านการ
บริหารงานสินเชื่อ เรื่องการแกไขหนี้ที่มีปญหาและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ สําหรับสถาบันการเงิน
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
 การอบรมสัมมนามุงเนนการฝกอบรม การพัฒนาในงาน และสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานตระหนักถึ ง
ความสํ า คั ญของการพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มและกระตุ น ให พนั ก งานตื่ น ตั วต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดตลอด
 เทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะหสินเชื่อรายยอย

รูปแบบการฝกอบรม
 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ การทํางานเปนกลุมขนาด
เล็ก หรือ การทํางานเดี่ยวที่คิดจากขอมูลการเงิน ของลูกคาธนาคารตนเอง และนําเสนอในหอง เรียนเพื่อ
วิจารณผลงานและฝกอบรม จากสถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัตจิ ริง

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
เจาหนาที่สินเชื่อที่ยังมีประสบการณอายุงาน 3 ปขึ้นไป เจาหนาที่สอบทานสินเชื่อ
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: แนวทางแกไขปญหาหนี้ที่มีปญหาและวิธีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

สวนที่ 1 : สัญญาณเตือนภัย (WARNING SIGN) และอาการของหนี้ที่มีปญหา
กอนลูกหนี้รายใดรายหนึ่งก็ตาม จะเปนหนี้ที่มีปญหานั้น จะมีลางบอกเหตุหรืออาการที่แสดงวา หนี้
รายนั้น เริ่มมีปญหาแลว ถาหากเจาหนาที่สินเชื่อ (L/O) ไดใหความสนใจติดตามขาวสารในวงการธุรกิจหรือ
ติดตามดูการใชวงเงินสินเชื่อของลูกคาอยาสม่ําเสมอ หรืองบการเงินของบริษัทลูกคา ก็จะตรวจพบไดไมยาก
อาการของหนี้ที่มีปญหา
1) ลูกหนี้ไมใหขอมูลหรือหลบเลี่ยงการติดตอ
2) มีขาวทางลบของลูกหนี้
3) โครงการลาชากวากําหนดหรือเกิด Cost Over Run
4) ผิดนัดชําระเงินกูตามสัญญา
5) การเคลื่อนไหวบัญชีนอยและมีการเกินวงเงินบอยครั้ง
6) เช็คการคาเรียกเก็บเงินไมไดหรือนําเช็คสวนตัวมาขายลด
7) ใชวงเงินสินเชื่อประเภท P/N ผิดวัตถุประสงค
8) ถูก CLAIM L/G โดยไมมีเหตุอันควร
9) T/R Over Due หรือขอตออายุ โดยไมมีเหตุอันควร
10) PACKING CREDIT ไมสามารถสงสินคา ไดตามกําหนด
11) AVAL OVER DUE
12) มีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ มาก
13) เกิดการเปลียนแปลงผูบ้ ริหาร CFO / ผูจ้ ดั การด้านการเงินและบัญชี บ่อยๆ
14) มีผลประกอบการขาดทุน

ส่วนที 2 : สาเหตุของปัญหาที สําคัญ ๆ 3 ประการ คือ
1) สาเหตุจากความบกพร่องของธนาคาร
2) สาเหตุจากตัวลูกหนีเอง
3) ปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อตัวลูกหนี
 สาเหตุความบกพร่องของธนาคาร
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 ขาดการวิเคราะห์สนิ เชือทีดี
 พนักงานธนาคารขาดประสบการณ์
 เน้นเป้ าหมายมากกว่าคุณภาพสินเชือ

 ให้สนิ เชือโดยเกรงใจผูแ้ นะนํา
 ไม่มกี ารควบคุมการใช้วงเงินสินเชือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
 ทิงปั ญหาไม่ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาตังแต่ตน้
 ขาดการประสานงานระหว่างกัน
 Human Error
 ความไม่ซอสั
ื ตย์ของพนักงาน
 สาเหตุจากตัวลูกหนี เอง (ประเด็นทีจะต้องนํามาฟื นฟูกิจการ)
 สภาพธุรกิจโดยรวมเกิดปั ญหา
 สินค้าขายไม่ได้หรือผลิตสินค้าไม่ตรงความต้องการของตลาด
 ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
 มีภาระหนีสินเกินตัว
 จัดระบบงานไม่ดี เกิดการรัวไหล
 เช็คการค้าของลูกหนีเรียกเก็บเงินไม่ได้
 Over Investment
 การลงทุนใน FIX Assets มากเกินไป
 เทคนิคการผลิตและเครืองจักรล้าสมัย
 ปัจจัยภายนอกที มีผลกระทบต่อลูกหนี

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 เกิดการเปลียนแปลงผูบ้ ริหาร

 ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
 ปั จจัยด้านการเมือง
 ปั จจัยทางด้านนโยบายของรัฐ
 ปั จจัยทางด้านการตลาดสินค้า
 การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
 ปั จจัยทีไม่สามารถคาดการณได้ล่วงหน้า)
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สวนที่ 3 : การวางแนวทางเพื่อแกไขหนี้ที่มีปญหา
เมื่อทราบสาเหตุของปญหาแลว ก็จะสามารถหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหหนี้นั้น
กลับคืนสูสภาพปกติ หรือทําใหธนาคารเสียหายนอยที่สุด ซึ่งการแกไขปญหานั้น จะตองคํานึ งถึ ง
องคประกอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ความจริงใจของลูกหนี้ในการแกไขปญหา
สภาพธุรกิจที่ดําเนินอยู
ความสามารถในการชําระหนี้
หลักประกัน
วิธีการควบคุม

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

เมื่อวิเคราะหองคประกอบดังกลาวแลว สรุปไดวาธนาคารสามารถดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่งใน 2 แนวทาง ดังนี้
1. ในกรณีที่เห็นวา ธุรกิจยังคงดําเนินการตอไปได
หากมีการแกไขปญหาที่เหมาะสม ควรใหลูกหนี้มีโอกาสในการฟนฟูธุรกิจ ซึ่งการ
แกไขวิธีนี้ มีดังนี้
1) RESTRUCTURE หนี้ใหม
โดยการเปลี่ ยนแปลงหนี้ ร ะยะสั้ น เป น ระยะยาว ยื ดเวลาการชํ าระหนี้
ออกไป เปลี่ยนดอกเบี้ยคางชําระมาเปนเงินตน แลวใหผอนชําระในระยะเวลาให
GRACE PERIOD ตามความจํ าเป น กําหนดเงื่ อนไขการผ อนชํ าระเสียใหม ให
เหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้
2) ลดเงินตนหรือดอกเบี้ย
เมื่อเห็นวา ธุรกิจไมสามารถชําระหนี้ไดทั้งหมด และหลักประกันไมเพียงพอ
ถาปลอยใหเห็นปญหายืนเยื้อถึงขั้นฟองรองบังคับคดี ก็จะยิ่งทําใหธนาคารเสียหาย
มากขึ้นดวย การลดเงินตนบางสวนหรือดอกเบี้ย อาจจูงใจใหลูกหนี้ขวนขวายหา
เจาหนี้รายใหมหรือผูรวมทุน เขามาดําเนินการได
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3) การเพิ่มทุน
หากธุรกิจขาดสภาพคลองและลูกหนี้ยังมีความสามารถในการเพิ่มพูนหรือ
หาผูรวมทุนอื่นมาได ก็อาจทําใหสามารถแกไขปญหาได โดยกําหนดเงื่อนไขวา ถา
ลูกหนี้มีการเพิ่มทุนในสัดสวนที่ธนาคารพอใจแลว จะใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
เพิ่มแกลูกหนี้อีก

(1) วงเงินสินเชื่อที่เพิ่ม สามารถทําใหธุรกิจทํากําไรเพียงพอที่จะชําระหนี้
ทั้งหนี้เกาและหนี้ใหมได
(2) วงเงินสินเชื่อที่เพิ่ม ไมมากเกินไปกวา ความเสี่ยงที่ยอมรับได
(3) หลั กประกันเดิ มคุ มกั บวงเงิ นสิ นเชื่ อใหม หรือไม หรื อให ลูกหนี้ หา
หลักประกันใหมเขามาเพิ่ม
(4) สัดสวนหนี้สินของธนาคารกับหนี้ภายนอกเปนอยางไร
(5) ต องแนใจว า สามารถควบคุ ม การใช วงเงิ นหรื อกํ าหนดเงื่ อนไขที่
ควบคุมการใชวงเงินของลูกหนี้ได
5) REOGANIZATION
เมื่ อเห็ น ว า ธุ รกิ จเกิ ด จากป ญหาการบริ ห ารงานที่ ไม ดี อาจต องมี ก าร
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร และจัดระบบการบริหารจัดงานใหม หรือปรับปรุงโครงสราง
องค กรใหม ซึ่ งอาจควบคุ มการใช วงเงิ นที่ ดีที่สุด ในการแก ไขป ญหาด วยวิ ธีนี้
จะตองไดรับความยินยอมจากลูกหนี้เสียกอน
6) การเจรจาใหขายทรัพยสิน
ในกรณีที่มีปญหา อันเกิดจากลูกหนี้ที่มี FIX ASSET มากเกินไป อาจเสนอ
ใหลกู หนี้ขายทรัพยสินที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ เพื่อนําเงินชําระหนี้บางสวน เปนการ
ลดภาระหนี้ของลูกหนี้ลงและชวยใหไมตองแบกรับภาระดอกเบี้ยมากเกินไป

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

4) ใหกูเพิ่ม
ในกรณีที่เห็นวา ธุรกิจขาดสภาพคลอง แตยังพอมีชองทางในการดําเนิน
ธุรกิจตอไปได ธนาคารจะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ เพื่อแกไขสภาพคลองของลูกหนี้ใหดี
ขึ้น โดยคํานึงถึงปจจัย ดังนี้

7) เปลี่ยนหนี้เปนทุน
เมื่อเห็นวา ธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได โดยตองการเพิ่มทุน แตลูกหนี้ไม
สามารถเพิ่ มทุ นได อาจจะเปลี่ยนหนี้สินเป นทุ น เพื่อลดภาระหนี้ ซึ่ งอาจเป น
สาเหตุทีทําใหธุรกิจตองลมพับได แตกรณีนี้จะตองระมัดระวังใหมาก เพราะอาจจะ
ถูกมองวาธนาคารเขาไปฮุบกิจการลูกหนี้ (Take Over)
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2. ในกรณีที่เห็นวา ธุรกิจอาจตองมีการดูแลรักษา
ควรรีบดําเนินการ เพื่อใหธนาคารไดรับการชําระหนี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งการแกไขหนี้วิธี
นี้ มีดังนี้
1) SPLIT หนี้
โดยตอนนี้ผูที่ตองรับผิดชอบในหนี้ เปนผูสั่งจายเช็คผูค้ําประกัน หรือบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบอื่น แบงการชําระหนี้ตามสัดสวนการรับผิดชอบ ก็อาจจะทําใหการเรียก
คืนหนี้งายขึ้น

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

2) รับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้
เพื่อตัดปญหาในการฟองรอง อาจจะชวนใหลูกหนี้ โอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ก็ได
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3) การดําเนินคดี
หรือใชกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อใหไดรับการชําระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด

สวนที่ 4 : แนวทางฟนฟูกิจการที่มีปญหา (ผูเขารับการอบรมทดสอบปฏิบัติวันที่ 2)
1) ลักษณะของธุรกิจ
2) ขั้นตอนการลงทุน
3) หลักเกณฑการพิจารณา
4) ประเภทของสินเชื่อ
5) ขั้นตอนการลงทุน
(1) การวิเคราะหจํานวนประชากร
(2) การวิเคราะหทําเลหรือที่ตั้งของโครงการ
(3) การวิเคราะหตลาด
(4) การวิเคราะหขอกฎหมาย
(5) การวิเคราะหการจัดการ
(6) การวิเคราะหทางการเงิน

วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะหและวางแผนฟนฟูกิจการลูกหนี้ดวย Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการวิเคราะหและวางแผนฟนฟูกิจการลูกหนี้
นําโครงการตัวอยางของวิทยากร มาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการวิเคราะหและวางแผนฟนฟู
กิจการลูกหนี้ ทดลองกรอกขอมูล โดยผูเขาเรียนแตละคนจะตองปฏิบัตดิ วยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน

รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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36
ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

BUSINESS
PLANS

BUSINESS PLAN WRITING
การเขียนแผนธุรกิจ : สําหรับธุรกิจเอกชน
การจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) เปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จเพราะเปนเสมือน
ทิศทางที่องคกรตองการจะไปใหถึงดวยความพรอมและความเหมาะสมขององคกรไมใชแค “ความฝน” ที่
อยากไป เพียงอยางเดียวแตไดผานกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินสถานการณของตัวเองเทียบ
กับคูแขงขัน พรอมกับศักยภาพที่องคกรมีอยูและจะขยายเพิ่ม รวมถึงวิธีดําเนินการที่จะไปใหถึงเปาหมายที่
กําหนดไว

 ผูเรียนเขาใจธรรมชาติของแผนธุรกิจ อยางแทจริงวาควรดําเนินการอยางไรกอนเริ่มเขียนแผนธุรกิจ
 สามารถวิเคราะหและกําหนดวิธีการตั้งสมมุติฐาน
 สามารถเขาใจวิธีการคํานวณทางการเงินและวิธีการประเมินหลักประกันสินเชื่อ
 เพื่อใหเขาใจหลักการวิธีการวางแผนการตลาด/วิเคราะหคูแขงการตลาด
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
เจ าหน าที่ สินเชื่ อที่ ยังไม มีประสบการณ ผู จัดการ เจ าหน าที่ ก ารตลาด เจ าหน าที่ วิเ คราะห โครงการ
ผูประกอบการ SMEs บุคลากรทั่วไป
รูปแบบการฝกอบรม

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

 วิธกี ารฝึกอบรมให้กบั ผูเ้ ข้าเรียนทุกท่าน จะใช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับ การทํางานเป็ นกลุ่ม
ขนาดเล็ก หรือ การทํางานเดียวทีคิดจากข้อมูลการเงิน และนําเสนอในห้อง เรียนเพือวิจารณ์ผลงาน
และฝึกอบรม จากสถานการณ์จาํ ลองต่าง ๆ
 โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องปฏิบตั จิ ริง
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจคือ อะไร?
 แผนธุรกิจเตรียมทําไม?
 สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงหามใสในแผนธุรกิจของคุณ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 บทเรียนที่ 1 : รูปแบบแผนธุรกิจดวย Business Canvas Model
(1) การกําหนดวัตถุประสงค
(2) การระบุลูกคาและการตลาด
(3) อธิบายผลิตภัณฑและบริการ
(4) การกําหนดกลยุทธของแผนธุรกิจ
(5) การกําหนดรูปแบบประเภทของแผนธุรกิจ
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 บทเรียนที่ 2 : การกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Deﬁning the Business)
(1) อธิบายเกี่ยวกับแผนธุรกิจ รายละเอียดของแผน
(2) การสรางทีมงานผูบริหาร
(3) การทบทวนปรับปรุงและตําแหนงของผลิตภัณฑ/บริการ
(4) การวิเคราะหดวย SWOT Analysis
(5) การวิเคราะหการลงทุนและอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
 บทเรี ย นที่ 3 : สมมติ ฐ านในการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ (Strategic Planning
Assumption)
(1) การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย
(2) วิเคราะหลักษณะพฤติกรรมการซื้อของลูกคา
(3) วิเคราะหลักษณะตลาด
(4) คุณจะตองบรรยายใหครอบคลุม 4Ps
(5) คุณจะตองอธิบายกลยุทธที่จะนําสินคาเขาสูตลาดหลัก
(6) ผลิตภัณฑของคุณจะถูกนําเสนอใหลูกคาดวยวิธีใด?
(7) ตารางแสดงประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ
(8) ประมาณการสวนแบงทางการตลาดและมูลคาการขาย
(9) โครงสรางตนทุนการผลิตและ/หรือจําหนาย สินคา หรือ บริการ
(10)ชองทางการจัดจําหนายและลักษณะบรรจุภัณฑของสินคา หรือ บริการ
(11)วิธีการกําหนดแหลงเงินทุนสําหรับขยายธุรกิจ

 บทเรียนที่ 5 : วิธีการวางแผนกลยุทธและยุทธศาสตร (Tactical Planning)
(1) การวางแผนเทคนิคเฉพาะสําหรับธุรกิจ
(2) การกําหนด Milestones แตละกิจกรรมเพื่อใหสําเร็จตามแผนธุรกิจ
(3) การบริหารทรัพยากรที่จําเปนที่จะตองใช
(4) การจัดวางโครงสรางการบริหารงานและแผนผังทรัพยากร
(5) กําหนดคาใชจายคาจางบุคลากรและการบริหารงาน
(6) วิธีการติดตามและการประเมินผลความสําเร็จ

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 บทเรียนที่ 4 : การวิเคราะหดานการตลาดและคูแขงขัน ( Competitive )
(1) คุณจําเปนที่จะตองมีการศึกษากลยุทธของคูแขง
(2) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคาหลักของคุณเพื่อวางแผนดานการตลาด
(3) มีการจัดทํา Core Competency & Competitive Advantage
(4) ปริมาณการขายและสวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน
(5) ตารางแสดงมูลคาจําหนายของสินคาที่ผลิต/บริการ
(6) กําหนดกลุมเปาหมายที่จะใชสินคา หรือ บริการของคุณ
(7) ประโยชนที่ลูกคาคาดวาจะไดรับ การตอบสนองความตองการ
(8) มูลคาการเสนอขายสินคาของคูแขงขัน และประเมินผล

 บทเรียนที่ 6 : การรางแผนของแผนธุรกิจ (Draft the Business Plan)
(1) เริ่มรางรายละเอียดเนื้อหาของแผนธุรกิจ
(2) การรางรายละเอียดทางการเงิน
(3) การใชแผนภูมิและกราฟ
(4) การวิเคราะหผลตอบแทนทางธุรกิจ
(5) จัดทํางบประมาณทางการเงินที่สําคัญ เชน งบกําไรขาดทุน
(6) จัดทําอัตราสวนทางการเงิน
(7) แผนฉุกเฉินกรณีที่เลวรายที่สุด
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วันที่ 2: เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจดวย Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการวิเคราะหงบการเงินและพยากรณทางการเงิน
นําโครงการที่เลือกมาทดลองปฏิบัติจริงกับ ทดลองกรอกขอมูล โดยผูเขาเรียนแตละคนจะตองปฏิบัติ
ดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร เขียนสมมติฐานดานการเงินและจําลองสถานการณของกิจกรรมตาง ๆ
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)
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ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ADVANCE RISK
MANAGEMENT

41

ADVANCE RISK MANAGEMENT :
COSO & ISO 31000:2009

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงตามแนวทางของ ERM COSO & ISO 31000
การบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการบริหารจัดการขององคกรของ
ทาน เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลองคกรที่ดี (Good Corporate Governance) และเปนกลไกหนึ่งที่จะชวย
สนับสนุนใหองคกรของทานบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางการเติบโตและมูลคาเพิ่ม อีก
ทั้งสรางความมั่นใจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกไดวาจะดําเนินกิจการไดบรรลุเปาหมาย
อยางยั่งยืน โดยการการบริหารความเสี่ยงจําเปนตองมีวิธีการที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมถึงการตอบสนองและ
ปฏิบัติตอความเสี่ยงที่ถูกตองและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานและกลยุทธจากบุคลากรทุกระดับในทุก
กิจกรรมและทุกหนวยงานไดทั่วถึงทั้งองคกรจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรจึงไดนํากรอบแนวคิดของการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management Framework) มาใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ โดยบูรณาการกับการประกันคุณภาพและการควบคุมและตรวจสอบภายใน พรอมทั้งไดจัดทํา
คูมือเพื่อเปนแนวทางใหบริษัทและหนวยงานภายในองคกรของทานใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
 ผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ
 ดานความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางมีระบบสามารถดําเนินงานไปในทิศทาง
 เดียวกันตามที่องคกรของทานวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อใหผูเขาสัมมนาสามารถวิเคราะหและสรางแผนการจัดการความเสี่ยง ในบางกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูได
 สามารถเขาใจวิธีการคํานวณทางการเงินและวิธีการประเมินหลักประกันสินเชื่อ
 เพื่อใหผูเขาอบรมมองเห็นประโยชนของการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกตใชในหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม
 เพื่อใหผูเขาสัมมนารับรูและเขาใจถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกรของทาน
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
เจาหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยง ผูจัดการ เจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ควบคุมมาตรฐานการผลิต
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รูปแบบการฝกอบรม
 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ การทํางานเปนกลุมขนาด
เล็ก หรือ การทํางานเดี่ยวที่คิดจากขอมูลความเสี่ยงขององคกรตนเอง และนําเสนอในหอง เรียนเพื่ อ
วิจารณผลงานและฝกอบรม จากสถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัตจิ ริง

รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการบริหารความเสี่ยง ERM COSO

เสี่ยงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอความสําเร็จขององคกร
(1) การกําหนดเกณฑ Risk Appetite และ Risk Tolerance ระดับองคกร และระดับปจจัย
เสี่ ย ง : นํ า เสนอแนวคิ ด และวิ ธีก ารพิ จารณาระดั บ ของ Risk Appetite และ Risk
Tolerance ที่เหมาะสม
(2) การกําหนดเกณฑวัดระดับ โอกาสเกิด (Likelihood) และ เกณฑผลกระทบ (Impact) :
ขององคกรแยกตามประเภทของความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอองคกรในดานลบ และการ
กําหนดระดับความรุนแรงที่เหมาะสมของเกณฑ
(3) การวิเคราะห Risk Matrix Analysis ระดับความเสี่ยงขององคกร

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การคนหาและวิเคราะหและความเสี่ยงระดับองคกร
 การกําหนด Business Objective Setting ดวยการวิเคราะห จุดอ อนและอุ ปสรรคของ
องคกรรวมทั้งการวิเคราะหความเหมาะสมของกลยุทธองคกรในปจจุบัน

เครื่องมือและเทคนิคใชตอบสนองความเสี่ยงขององคกร
1. การวิเคราะห Root Cause Analysis ดวยทฤษฎีของ Root Cause : เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับการคนหาสาเหตุของปญหาและความสัมพันธของ
เครื่องมือและเทคนิคใชตอบสนองความเสี่ยงขององคกร
(1) การวิเคราะห Root Cause Analysis ดวยทฤษฎีของ Root Cause : เพื่อเชื่อมโยงไปสูการ
ระบุความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง (Risk Identiﬁcation) ของบริษัทฯ ประกอบดวย
 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 ความเสี่ยงดานนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข อบังคับ (Policy and Compliance
Risk)
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 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
 ความเสีย่ งดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk)
 ความเสีย่ งดานภาพลักษณและชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)
การวิเคราะห Risk Map
 การการวิเคราะห Risk Map ดวยการสรางความเชื่อมโยงของสาเหตุความเสี่ยง เพื่อ
คนหาตนเหตุหลักของความเสี่ยงองคกร หรือ ของสวนงานหลักๆ
หลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 หลักเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000อธิบายแนวคิดและวิธีการ
วิเคราะหความเสี่ยงและลําดับขั้นตอนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
มาตรฐาน
วันที 2: ฝึ กปฏิ บตั ิ วิธีการวิ เคราะห์ความเสียงด้วย Excel Template
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์ความเสียง สาเหตุความเสียง ทดลอง
กรอกข้อมูลความเสียง โดยผูเ้ ข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองผ่านเครืองคอมพิวเตอร์ เขียน
สมมติฐานแนวทางการแก้ไขปั ญหาและจําลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ
นําเสนอผลงานในที ประชุม และตอบข้อซักถาม
ทุกท่านจะต้องนําเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพือนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป
ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
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หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)

KEY RISK INDICATORS : KRIs

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) คือ มาตรวัดหรือ จุดเตือนภัย (Trigger Point) ของ
ระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพื่อใช ประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง
และตองสอดคลองกับ Risk Appetite และ Risk Tolerance นอกจากนี้องคกรที่มีความออนไหวตอความ
เสี่ยงหรือตระหนักวากิจการมีแรงตานทานตอความเสี่ยงต่ํา ไมอาจจะยอมรับความผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ของผล
การดํ าเนินงานไดและตองการให ผลการดํ าเนิ นงานมี ความคงเส นคงวา และบรรลุ เป าหมายที่ กําหนดไว
ตลอดเวลา คือกิจการมีความจําเปนอยางมาในการสรางระบบเฝาระวังความเสี่ยง (Early Warning System)
 เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ
 ดานความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงและการสรางระบบเฝาระวังความเสี่ยง (Early Warning
System) อยางมีระบบสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันตามที่องคกรของทานวางไว ได
อยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อใหผูเขาสัมมนาสามารถวิเคราะหและการสรางระบบเฝาระวังความเสี่ยง (Early Warning System)
ในบางกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูได
 เพื่อใหผูเขาอบรมมองเห็นประโยชนของการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกตใชในหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม
 เพื่อใหผูเขาสัมมนารับรูและเขาใจถึงตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (KRIs) องคกรของทานอยางชัดเจน

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ที่มีคุณสมบัติเปนผูดูแลนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (KRIs) หนวยงานที่
ดูแลดานการติดตามประเมินผล และหนวยงานที่ดูแลดานการควบคุมภายใน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงาน
ขาย พัสดุ การเงินและงบประมาณ
รูปแบบการฝกอบรม
 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ การทํางานเปนกลุมขนาด
เล็ก หรือ การทํางานเดี่ยวที่คิดจากขอมูลความเสี่ยงขององคกรตนเอง และนําเสนอในหอง เรียนเพื่ อ
วิจารณผลงานและฝกอบรม จากสถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัตจิ ริง
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการคิดเกี่ยวกับ Key Risk Indicator
แนะนําเกี่ยวกับ Key Risk Indicators
(1) อะไรคือ? Key Risk Indicators : ตัวชี้วัดการประเมินผลสิ่งจําเปนในเชิงรุกในการจัดการ
กั บความเสี่ ยงที่พยากรณ ไว และตรวจสอบดวยเวลาที่ เหมาะสมเพื่ อป องกั นการทํางาน
ผิดปกติ และระบุแนวทางแกไขลวงหนา
(2) ประโยชนของ KRI : เปนตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ และมีประโยชนมากในการสนับสนุน
การตัดสินใจการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอพันธกิจหรือวัตถุประสงคขององคกร
(3) ขอจํากัดของ KRI : มีการเลือกตัวแปรที่จะนํามาใชเปน KRI ไมถูกตองหรือมีฐานขอมูลที่ไม
ชัดเจนหรือมีปริมาณนอย จะทําใหการคํานวณและพยากรณผิดพลาดได

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วิธีการพัฒนาเครื่องมือ Key Risk Indicator
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(1) การพัฒนาเครื่องมือ KRI เปนตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อใชปรับปรุงเปาหมายของการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ และมีการพัฒนาใชกันอยางกวางขวาง
(2) ขั้นตอนการพัฒนา KRI ดวยการคนหาความเสี่ยง
 ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของ : การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวของในธุรกิจและการเขาใจ
ถึงสาเหตุที่แทจริงสําหรับความเสี่ยงเหลานั้น
 วัดประสิทธิผลของตัวชี้วัดความเสี่ยงทางธุรกิจ
o การประเมิน GAP : จะใชมิติ (ความถี่ วัดระดับการเรียกเกณฑสําหรับจุด
เสี่ยง รายละเอียดของตัวชี้วัดเปรียบเทียบขอมูลในอดีต ตรวจสอบความถูก
ตองของขอมูล) และนํามาจัดอันดับความเสี่ยง 1-5 เพื่อใชในการตัดสินใจ
ความมีประสิทธิผลของ KRI
o การออกแบบตารางเมตริกซ : เปนเมตริกซที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวชี้วัดความเสี่ยงตาง ๆ และระดับดีกรีของสาเหตุความเสี่ยง เปน
เครื่องมือที่มีคุณภาพดีมาก
 ขั้นตอนนี้จะเปนการนําตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ถูกเลือก
o มาทําการทดสอบกับเครื่องมือในการประเมินชองวางและเมตริกซที่ไดทํา
การออกแบบไว และตรวจสอบวาตัวชี้วัดใดไมเหมาะสมตองถูกนําออกไป
จากเครื่องมือ ตองมีตัวชี้วัดอยางนอย 5 ตัว

(3) ขั้นตอนการพัฒนา KRI ดวยการวิเคราะหความเสี่ยง
 ตรวจสอบตัวชี้ วัด ความเสี่ ยงและระบุร ะดับ ความสํ า คัญด วยขอมู ลสถิ ติการ
วิเคราะหขอมูลในอดีตเกี่ยวกับความเสี่ยง
 ออกแบบรายงาน Dashboard Report ดวยการใชกราฟ ฯลฯ เพื่อชวยใหเขาใจ
KRI ไดงายขึ้น และเพื่อทบทวนการดําเนินการพิสูจนความนาเชื่อถือ
 ทําแผนการควบคุม เปนการดําเนินงานขั้นตอนสุดทายของการดําเนินการทั้งหมด
เกี่ยวกับ KRI และแผนการจัดการควบคุมจะชวยใหการใชเวลาในการบริหารจัดการ
ลวงหนา

1. การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะชวยปองกันความลมเหลวของโครงการและชวย
ลดความเสี่ยงดานเครดิต
2. การจั ด การกั บ โอกาสของความเสี่ ย ง : ส วนใหญ จะนํ า ข อ มู ล ด า นความเสี่ ย งมาจาก
Operational Dept. ซึ่ งเป นปกติ สําหรับการก อให เกิดอั ตราความสํ าเร็ จหรือไมสําเร็ จ
โดยรวมได
3. ขั้นตอนนี้จําเปนจะตองใช Checklist ชวยในการวิเคราะห ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมีความถี่
เปนประจํา เพื่อดูลักษณะของความเสี่ยงเหลานั้น
KRI Dos and Don’ts

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วิธีการใช KRI

(1) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ สิ่งที่ทําได / ทําไมไดของ KRI
(2) รูปแบบของ Key Risk Indicator
 KRI ถามีการออกแบบอยางเหมาะสม สามารถพิสูจนใหไดผลสําเร็จในสถานการณที่
ไมพึงประสงคขององคกรได
 รูปแบบของ KRI สําหรับธุรกิจทั่วไป ประกอบดวย องคกรจะมีการกําหนดประเภท
ของความเสี่ยงหลัก คือ
o ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก : อาจจะรวมถึงความเสี่ยงที่ไมใชทางการเงิน
คุณภาพการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย และอื่นๆ
o ความเสี่ ยงเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน : อัตราการหมุ นเวี ยนของพนั กงาน ชั่ วโมง
ทํางานลวงเวลา ความสามารถและประสิทธิภาพ KPI รายบุคคล (ถามี)
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o ความเสี่ ยงด านระบบคอมพิ วเตอร : การนําปญหาและอุปสรรคที่ พบเป น
ประจําที่ยังแกไขไมได ของผูใชงานและการเชื่ อมโยงแบบบู รณาการทั่ วทั้ ง
องคกร ทั้งดาน Hardware & Software
o ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน : การนําตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค ของ
องคกร หรือ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการขนาดใหญที่มีความสําคัญๆมาใช
เปนตัวฐานของ KRI
แบงกลุมทํา Checklist เก็บคาตัวชี้วัดความเสี่ยง

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

เก็บขอมูลเพื่อคนหาตัวชี้วัดความเสี่ยงดวย Checklist แตละกลุมนําเสนอผลงานที่ไดมีการ
เก็บขอมูลใหที่ประชุม

วันที 2: ฝึ กปฏิ บตั ิ วิธีการวิ เคราะห์ KRIs ด้วย Excel Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการวิเคราะหตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยผูเขาเรียนแตละคน
จะตองปฏิบัติดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร เขียนสมมติฐานแนวทางการแกไขปญหาและจําลอง
สถานการณของกิจกรรมตาง ๆ
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อน ๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป
ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
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หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย
หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

BUSINESS
CONTINUITY PLAN
: BCP
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BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP

การเขียนแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
ในปจจุบันการฝกอบรมเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิ บัติ งาน รวมทั้ งสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และความก าวหน าทางเทคโนโลยี ได เ ปลี่ ย นแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ระบบและลักษณะการบริหารงาน ของหนวยงานตางๆ ดังนั้น องคกรขนาดใหญที่มีจํานวน
พนั ก งานสู ง จํ า เป น จะต อ งมี ก ารวางแผนและจั ด ทํ า เอกสาร Business Continuity Plan : BCP
เพื่อดําเนินการปองกันเหตุการณที่เปนภาวะวิกฤตที่มีความรุนแรงสูงที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู เกี่ยวกับวิธีการเขียนรางแผน Business Continuity Plan : BCP
อยางเปนระบบและสามารถนําไปพัฒนาในระดับหนวยงานได
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเสนอผลงานการเขียนรางแผน Business Continuity Plan : BCP
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถกําหนดกลยุทธหรือจัดการกับความเสี่ยงในสภาวะวิกฤติที่รุนแรง
ระดับองคกรและหนวยงานได
กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ผู ที่ มี คุ ณสมบั ติ เป นหน วย งานผู ดู แลแผนและ นโยบาย หน วยงานการบริ หารความ เ สี่ ย ง
และหนวยงานการควบคุมภายใน และผูที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการฝกอบรม
 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ การทํางานเปนกลุมทุก
หน วยงานหลั ก ๆ ภายในองค ก ร และนํ าเสนอในห อง เรี ยนเพื่ อวิ จารณ ผลงานและฝ ก อบรม จาก
สถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัติจริง
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการคิดเกี่ยวกับ Business Continuity Plan : BCP
แนวคิดและกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
: BCM)
(1) แนวคิดและกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
(2) บทบาทของคณะผูบริหารและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCM)
(3) การประเมินผลความสําเร็จและความคุมคาดานตนทุนในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCM)
(4) ขอแตกตางระหวางแผน BCM กับความสามารถในการดําเนินงานของระบบที่ดําเนิ นการ
อยูในปจจุบัน

(1) ประเมินศักยภาพดานเทคโนโลยี สภาวะแวดลอม และการโจมตีของผูกอการราย ของ
องคกร
(2) กําหนดกระบวนการทางธุรกิจขององคกร ถาไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามและประเมิน
ความรุนแรงของความเสี่ยงใหกับแตละกระบวนการทางธุรกิจ หรือ ผลิตและจําหนาย
(3) กระบวนการปองกันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีอยูเพียงพอกับความเสี่ยงระดับใด
บาง

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

วิธีการประเมินความเสี่ยง

วิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
(1)
(2)
(3)
(4)

ระบุกระบวนการทางธุรกิจที่มีความสําคัญ
ผลกระทบถามีการหยุดชะงักทางธุรกิจ
ประเมินเวลาและความไวที่เกิดขึ้นหลังการหยุดชะงักทางธุรกิจ
กําหนดเหตุการณที่มีผลกระทบรุนแรงสูงสุดในกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญๆ

กระบวนการกําหนดแผน BCP
(1) ภาพรวมเกี่ยวกับการกําหนดแผน BCP อาทิ วัตถุประสงค ขอบเขต
(2) อธิบายหลักคิดที่งาย ใชงานไดจริงในการวางแผน BCP
 นโยบายการกําหนดรางแผน BCP
 การกําหนดสมมติฐานการเกิดเหตุการณวิกฤติ BCP
 การกําหนดโครงรางของทีมงานผูปฎิบัติตามแผน BCP
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กระบวนการรางแผน (Business Continuity Plan : BCP)

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ขอมูลที่จําเปนในการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
(1) แตงตั้งทีมงานระดับผูบริหาร
 เบอรโทรศัพทติดตอผูบริหารสายตรง (สายดวน)
 รูปแบบรายงานที่จําเปนจะตองเสนอตอผูบริหาร
 รายชื่อผูบริหารระดับสูงและเบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ที่มีความสําคัญสูง
(2) ทีมงานผูประสานงานในภาวะวิกฤติ (Business Continuity Coordinator (BCC)
(3) ทีมงานประเมินผลความเสียหายและกอบกู (Damage Assessment/Salvage Team)
(4) ทีมงานเคลื่อนยายและขนสงสินคาและอุปกรณ (Logistics/Transportation Team)
(5) ทีมงานดานการประชาสัมพันธ และติดตอสื่อสาร (PR/Communications Team)
(6) ทีมงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (Facilities/Security Team)
(7) ทีมงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Team)
การบริหารแผน BCP และการบํารุงรักษา
(1) ทีมงานผูประสานงานในภาวะวิกฤติ (Business Continuity Coordinator (BCC)
(2) ทีมงานผูควบคุมและปฏิบัติงานตามแผน BCP (Business Continuity Plan
Administrators (BCA)
(3) ทีมงานตรวจสอบและประเมินควบคุมปรับปรุง BCP (Business Continuity Plan
Maintenance)
การวางแผนการทดสอบและการรายงานในภาวะวิกฤติ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BCP Exercise (Testing) Methodology
When to Exercise (Test) the BCP
Developing the Exercise (Test) Scenario or Plan
Exercise (Test) Evaluation
Exercise (Test) Reports

วันที่ 2: ทดลองรางแผน Business Continuity Plan และวิธีการปฏิบัติ
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการรางแผน BCP โดยผูเขาเรียนแตละคนจะตองปฏิบัติ
ดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร เขียนสมมติฐานภาวะวิกฤตแนวทางการแกไขปญหาและจําลอง
สถานการณของกิจกรรมตาง ๆ
นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป

หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
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ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

ADVANCE
STRATEGIC
MANAGEMENT

Advanced Strategic Plan Evaluation and KPIs

การวางแผนกลยุทธขั้นสูงและการประเมินผลตัวชี้วดั (KPIs)
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนํา เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการวิเคราะห และประเมิน กลยุทธของ
องคกรที่ถูกตองเหมาะสม และมุงเนนไปที่การกําหนดกลยุทธและการวางแผน ดวยเครื่องมือที่สามารถพิสูจน
ความนาเชื่อถือ และเปาประสงคที่แทจริงขององคกรไดอยางดี การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง ใชเวลาไมนาน ไมตองจางที่ปรึกษาฯ
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

กลุมเปาหมายผูควรเขารับการอบรม
ที่มีคุณสมบัติเปนผูดูแลนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (KRIs) หนวยงานที่
ดูแลดานการติดตามประเมินผล และหนวยงานที่ดูแลดานการควบคุมภายใน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงาน
ขาย พัสดุ การเงินและงบประมาณ
รูปแบบการฝกอบรม

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

 ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้น
 ผู เ ข าร วมสั มมนาสามารถนํ าองค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ ไปพั ฒ นางานด านการวางแผนงานโครงการให มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
 ผูเขาผูเขาอบรมรูจักการบริหารความเสี่ยง การใชประโยชน และตัวอยางความสําเร็จจากการนําเครื่องมือ
ดังกลาวมาใชบริหารจัดการกิจกรรมการดําเนินงานภายในองคกร

 วิธีการฝกอบรมใหกับผูเขาเรียนทุกทาน จะใชการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมการทํางานเปนกลุมขนาดเล็ก
หรือ การทํางานเดี่ยวที่คิดจากขอมูลกลยุทธขององคกรตนเอง และนําเสนอในหอง เรียนเพื่อวิ จารณ
ผลงานและฝกอบรม จากสถานการณจําลองตาง ๆ
 โดยผูเขารับการอบรมทุกคนจะตองปฏิบัตจิ ริง
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รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม
วันที่ 1: บรรยายกระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะหและประเมินแผนวิสาหกิจ/แผนกลยุทธ/ตัวชี้วัด
การเตรียมความพรอมในการวางแผนเชิงกลยุทธ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แผนยุทธศาสตรของ องคกร มุงหวังความสําเร็จดานไหน อยางไร?
แผนยุทธศาสตรของ องคกร มุงหวังความสําเร็จดานไหน อยางไร?
ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ นานประมาณใด?
กลุมงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการทํางานครั้งนี้ มี ใครบาง ?
สิ่งใดบางที่เราจะตองทําใหสําเร็จตามแผนเชิงกลยุทธ นี้ ?

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

การวิเคราะห SWOT Analysis
 ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะหขอมูลทั้งจากภายในองคกร และ ภายนอกองคกรเกี่ยวกับแผน
เชิงกลยุทธดวยโปรแกรมชั้นสูงที่สถาบันเปนผูพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงและทบทวนจนเปนที่มั่นใจใน
การวิเคราะห SWOT Analysis ไดสอดคลองกับแผนเชิงกลยุทธ
การวิเคราะห TOWS Matrix
 เปนเครือ่ งมือที่ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกกลยุทธองคกร (เพราะ"กลยุทธ" เปนศิลปะของ
ศาสตรชั้นสูงในการที่จะทําให "แพ" หรือ "ชนะ") เพราะการกําหนดกลยุทธจําเปนจะตองมี
เครื่องมือมาใชในการวิเคราะหความถูกตองของขอมูลที่จะนํามาใช
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร กลยุทธ กับ Balance Score Card
(1) มุมมองดานการเงิน : สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น การลดลงของตนทุน หรือ การเพิ่มขึ้นของรายได
ดวยวิธีการอื่น ๆ
(2) มุมมองดานลูกคา : สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น การรักษาลูกคาเดิมขององคกร การแสวงหาลูกคา
ใหม การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือ ชื่อเสียงของกิจการที่ดี
(3) มุมมองดานกระบวนการภายใน : การดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
(4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา : การเพิ่มทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
วัฒนธรรมองคกรที่เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
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การเชื่อมโยงของ กลยุทธ งานประจํา งบประมาณ ดวย Checklist Template
(1) ทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ถึงความสอดคลองกับ วิสยั ทัศนและ
พันธกิจ
(2) ทบทวน งานที่ตองดําเนินการเปนปกติ เปาหมาย แผนงานประจํา กิจกรรมสอดคลองกับ
เปาประสงค

การคนหาความเสี่ยงระดับองคกรที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ และ KPIs ระดับองคกร

วันที 2: ฝึ กปฏิบัติวิธีการเขียนแผนกลยุทธ/แผนวิสาหกิจ/ตัวชี้วัด (KPIs) จริงดวยโปรแกรม Excel
Template
ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองทดลองฝกการเขียนแผนฯ ในสวนของขอมูลพื้นฐาน นําเอกสารของ
องคกรมาทดลองปฏิบัติจริงกับ โปรแกรมการเขียนแผนฯ ที่ไดเตรียมไว ทดลองกรอกขอมูล โดยผูเขาเรียนแต
ละคนจะตองปฏิบัติดวยตนเองผานเครื่องคอมพิวเตอร เขียนแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับกลยุทธองคกร
ดวยโปรแกรม Excel Template

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

(1) เทคนิคการคนหาความเสี่ยงระดับองคกรที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ และตัวชี้วัดองคกร
(2) แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับ
องคกร

นําเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบขอซักถาม
ทุกทานจะตองนําเสนอผลงานของตนเองใหอาจารยและเพื่อนๆ ชวยกันเสนอแนะความเห็น
วิทยากรบรรยายสรุป
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ระยะเวลาในการอบรม
บรรยาย 1 วัน และ Workshop 1 วัน
หลักสูตร PUBLIC คาใชจาย
 ทานละ 5,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมอาหารกลางวัน และอาหารวาง ตลอดการบรรยาย

ข้ อมูลรายละเอียดหลักสูตรทังหมด

หลักสูตร In-House Training คาใชจาย
 คาวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 บาท สอนวันละ 6 ชั่วโมง บรรยายทั้งหมด 2 วัน = 12 ชม.
 เอกสารการบรรยาย และ Excel Template
 รวมคาเดินทางเฉพาะเขตกรุงเทพฯ
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รวมคาใชจาย = 24,000 บาท (ไมรวม Vat 7%)

