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การบริหารความเส่ียง   (Risk Management) 
วันที่ 22 ตุลาคม 62  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize  Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อพงษ์   กทม.  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
  

 การท างานใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอัน
เน่ืองมาจากการท างาน ท าให้ได้รับผลกระทบความเส่ียง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึน้จากปัจจัยภายใน หรือ
ภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเส่ียงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่าง
แน่นอน 
 ดังนั้นการท างานใด ๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท ส่ิงที่จ าเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเส่ียง
เหล่านั้นเพ่ือป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในระยะยาว การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นเคร่ืองมือ
เดียวที่จะช่วยลดความเส่ียงโดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนความเส่ียง แล้วน าแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล
เป็นระยะ และมีการจัดท ารายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะท าให้เดินไปสู่เป้าหมาย
และเพ่ิมประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความเส่ียง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเส่ียงในงานที่ท า 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดท าแผนบริหารความเส่ียง การติดตามประเมินผล และการจัดท ารายงาน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา 
หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จดัการ หรือผู้บริหาร 

เนื้อหาการบรรยาย 

• สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร  
• วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพ่ือดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด 
• สรุปผลวินิจฉัย  และท าฉันทามติ ร่วมกนั 
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• ความหมายและหลักการบริหารความเส่ียง  
• ความเส่ียงระดับองค์กร 
• ความเส่ียงระดับธุรกิจ 
• ความเส่ียงระดับหน่วยงาน 
• ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
• ประโยชน์ทางตรง 
• ประโยชน์ทางอ้อม 
• กระบวนการบริหารความเส่ียง 
• การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 
• ข้อบ่งชีเ้หตุการณ์  (Event Identification) 
• การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) 
• การตอบสนองความเส่ียง  (Risk Response) 
• กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
• การติดตามผล (Monitoring) 
• เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียง 
• SWOT  สภาพปัจจุบัน และอนาคต 
• ความสามารถของการระบุความเส่ียงจากกงานที่ท าระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
• เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเส่ียงในภาวะวิกฤต 
• การหลีกเล่ียง  (Avoid) 
• การร่วมจัดการ  (Share) 
• การลด  (Reduce) 
• การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง  และการติดตามผลประเมนิผล  และจัดท ารายงาน 

รูปแบบการเรียนรู้ 

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 70%   
• กิจกรรมและWork shop  การน าเสนอกลุ่ม 30%    
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

 
ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ี ่คุณธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444  , Line : hrdzenter   
E-mail :  hrdzenter@gmail.com , www.hrdzenter.com ,www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการโอนเงินข้ามจังหวดั)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ท้ังส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

