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อบรม Online By Zoom /Onsite พร้อมรับใบว ุฒิบตั รฟรี

หลักสู ตร การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ให้ สาเร็จ 100%
(Strategic Risk Management)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

@ สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ

** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือเลือกอบรม Online by Zoom

สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรดีเด่ น ประจาปี 2560 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่

หลักการและเหตุผล
การทางานใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ภายใต้สถานการณ์การทีไ่ ม่แน่นอน
อันเนื่องมาจากการทางาน ทาให้ได้รบั ผลกระทบความเสีย่ ง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนัน้ จะเกิดขึน้ จากปั จจัย
ภายใน หรือภายนอก หากไม่มกี ารวิเคราะห์หรือการประเมินความเสีย่ งไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ธุรกิจอย่างแน่นอน
การบริหารความเสีย่ ง เป็ นทฤษฎีการบริหารงานทีม่ องความเสีย่ งเป็ นกลยุทธ เป็ นหลักการบริหารที่
สามารถนาความเสีย่ งมาปรับใช้เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกคนเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการนาวิธกี ารของการบริหารความเสีย่ งไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในทุกระบบงาน เพือ่ ส่งมอบผลงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการ
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หลักสูตร Strategic Risk Management มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจการทางานตามรูปแบบการบริหาร
ความเสีย่ ง การนาแนวคิด วิธปี ฏิบตั ไิ ปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมันใจในการบริ
่
หารจัดการปั ญหาให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักรูแ้ ละเห็นถึงความสาคัญของการปรับเปลีย่ นกรอบความคิดในรูปของการ
ทางาน ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปั ญหา ความหมาย และประเภทของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
ภายในองค์กรและภายใต้การดาเนินการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมฝึกฝน เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ติ ามกระบวนการ ขัน้ ตอนการจัดการความเสีย่ ง พร้อม
ทัง้ ศึกษตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ทีน่ าไปใช้ประกอบการทางานได้จริง
ประเด็นการสัมมนา
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ยง
▪ ความเข้าใจผิด 3 ประการ เกีย
่ วกับความเสีย่ ง
▪ องค์ประกอบของความเสีย
่ง
▪ ความสัมพันธ์ของเป้ าประสงค์ ความเสีย
่ ง และการควบคุม
▪ เจ้าของ/เจ้าภาพความเสีย
่ ง (Risk Ownership)
WORKSHOP กิ จกรรมกลุ่ม การวิ เคราะห์ปัญหา การหาความเสี่ยง จัดทาลาดับความเสี่ยง
ด้วย SWOT ANALYSIS
2. การกาหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
3. วงจรการบริหารความเสี่ยงเชิ งกลยุทธ์
4. 5 ขัน้ ตอนการบริ หารความเสี่ยงเชิ งกลยุทธ์
▪ กาหนดเป้ าประสงค์ทต
่ี อ้ งบรรลุ
▪ ระบุความเสีย
่ งทีจ่ ะทาให้ไม่บรรลุเป้ าประสงค์
▪ ประเมินโอกาส ผลกระทบและความรุนแรงของความเสีย
่ง
▪ ทาแผนจัดการกับความเสีย
่ง
▪ การติดตามสอบทาน/สือ
่ สาร
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5. WORSHOP แบ่งกลุ่มค้นหาและจาแนก “ความเสี่ยง” ของหน่ วยงานของท่าน อภิ ปรายสมาชิ ก
ทุกคนเข้าใจ “ความเสี่ยง” ลงมือบริ หารจัดการตามขัน้ ตอน และสรุปความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม
หรือคิ ดแบบใหม่ตามสไตล์ของกลุ่ม พร้อมเตรียมการนาเสนอ
6. เทคนิ ค 5T การบริ หารจัดการความเสี่ยง
▪ Tolerate (การยอมรับความเสีย
่ ง)
▪ Treat (การลด/ควบคุมความเสีย
่ ง)
▪ Transfer (การกระจาย/โอนความเสีย
่ ง)
▪ Terminate (การหลีกเลีย
่ งความเสีย่ ง)
▪ Take (การฉวยใช้ประโยชน์ )
7. ตัวอย่างแบบวิ เคราะห์การควบคุมความเสี่ยง
8. ตัวอย่างรายงานรูปแบบความเสี่ยงและแผนบริ หารความเสี่ยง
9. ตัวอย่างของการจัดทาเอกสารรายงานการประเมิ นและการบริ หารความเสี่ยง
10. ตัวอย่างแบบสารวจความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/งาน และการควบคุม
11. ตัวอย่างมาตรการ/แผนปฏิ บตั ิ การเพื่อแก้ไข/ลด/ป้ องกันความเสี่ยง
12. สรุปประเด็น/คาถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิ ดการสัมมนา
วิ ธีการฝึ กอบรม – สัมมนา
เป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ ประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
วิ ทยากรนาการสัมมนา

ดร.พิ พฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปี เตอร์/ดร.ปื๊ ด)
Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
ทีป่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ทีป่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
▪ ผูเ้ ชีย่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทางาน
▪ ทีป
่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการส่วนหน้า และผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
▪
▪
▪
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การศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
ศิ ษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผูใ้ ห้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบ Online by Zoom
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

7,500

525

225

7,800

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

11,700

819

351

12,168
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รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,
jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
รายละเอียดการช าระเงิน
การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี
0105555113021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บ
ค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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