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การบริหารความเส่ียง  Enterprise Risk Management 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

วิทยากร โค้ช และท่ีปรึกษาธุรกจิ 

พิเศษ สมคัร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านัน้ 

 หัวข้อการสัมมนา 
การท างานใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การท่ีไม่แน่นอนอัน

เน่ืองมาจากการท างาน ท าให้ได้รับผลกระทบความเส่ียง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึน้จากปัจจัยภายใน หรือ
ภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเส่ียงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน 
 หลักสูตร Enterprise Risk Management เน้นสร้างความเข้าใจการท างานตามรูปแบบการบริหารความเส่ียงของ 
โดยการน าแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความเส่ียง 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมทราบถึงเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงตามหลักการบริหารความเส่ียงของ และการ

น าไป Implement 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา 

• หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้ จัดการ หรือผู้บริหาร 
 

เนื้อหาการบรรยาย 

• ความหมายและความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงในการบริหารงานของกิจการ (Risk-Based Performance 
Management 

• ความสมัพนัธร์ะหว่างบรหิารความเสี่ยงกบัการควบคมุภายในและการตรวจสอบเพื่อสู่การก ากบัดแูลกิจการที่ด่ี 

• กรอบแนวคิดการบรหิารความเสี่ยงตามหลกัสากล (New Enterprise Risk Management) 

• บทบาทหนา้ที่ในการบรหิารความเสี่ยง 
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• Workshop 1: บทบาทของผูม้ีหนา้ที่ในการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรมกลุม่) 

• กระบวนการบรหิารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process) 
o ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
o การระบุความเสี่ยง 
o การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
o การ SWOT ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการดา้นต่างในองคก์ร 
o การก าหนดรูปแบบการจดัการความเสี่ยง 
o การจดัล าดบัความเสี่ยงเพื่อการบริหารจดัการ (Risk Management& Prioritization) 
o การจดัท าแผนปฏิบติัการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) 
o การจดัท ารายงานความเสี่ยง  และการควบคมุภายใน (Risk Evaluation & Internal Audit) 

• แนวทางการบรหิารความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช ้แบบฟอรม์ที่เก่ียวขอ้ง ที่น ามาใชใ้นการบรหิารความเสี่ยง  

• Workshop การวิเคราะหแ์ละกระบวนการหาความเสี่ยง จดัท าแผนการบรหิารความเสี่ยง (โดยมีแบบฟอรม์
ต่างๆให ้,กิจกรรมกลุม่) 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 

• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 
  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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