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อบรม Online By Zoom /Onsite พรอ้มรบัใบวฒิุบตัรฟรี 

หลักสูตร การบริหารความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ให้ส าเร็จ 100%   

(Strategic Risk Management) 
 

วันจนัทรท่ี์ 30  พฤษภาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
หรือเลือกอบรม Online by Zoom  

 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

วิทยากร  : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) 
 

 

 

  

 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การท างานใด ๆ หากเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงคภ์ายใตส้ถานการณ์การทีไ่ม่แน่นอน
อนัเน่ืองมาจากการท างาน ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบความเสีย่ง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนัน้จะเกดิขึน้จากปัจจยั
ภายใน หรอืภายนอก หากไม่มกีารวเิคราะหห์รอืการประเมนิความเสีย่งไวเ้ลย ย่อมสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ธุรกจิอย่างแน่นอน 
 การบรหิารความเสีย่ง เป็นทฤษฎกีารบรหิารงานทีม่องความเสีย่งเป็นกลยุทธ เป็นหลกัการบรหิารที่
สามารถน าความเสีย่งมาปรบัใชเ้พือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร   โดยทีผู่บ้รหิารและพนกังานทุกคนเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการน าวธิกีารของการบรหิารความเสีย่งไปใชใ้นการปฏบิตังิานในทุกระบบงาน  เพือ่สง่มอบผลงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลในทุกกระบวนการ 
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 หลกัสตูร Strategic Risk Management มุ่งเน้นความรู ้ความเขา้ใจการท างานตามรูปแบบการบรหิาร
ความเสีย่ง การน าแนวคดิ วธิปีฏบิตัไิปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งความมัน่ใจในการบรหิารจดัการปัญหาใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์รไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนกัรูแ้ละเหน็ถงึความส าคญัของการปรบัเปลีย่นกรอบความคดิในรปูของการ
ท างาน ดว้ยความคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้เขา้ใจเกี่ยวกบัปัญหา ความหมาย และประเภทของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ภายในองคก์รและภายใตก้ารด าเนินการของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกฝน เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัติามกระบวนการ ขัน้ตอนการจดัการความเสีย่ง พรอ้ม
ทัง้ศกึษตวัอย่างแบบฟอรม์ต่างๆ ทีน่ าไปใชป้ระกอบการท างานไดจ้รงิ 
 
ประเดน็การสมัมนา  

1. ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียง 

▪ ความเขา้ใจผดิ 3 ประการ เกีย่วกบัความเสีย่ง 
▪ องคป์ระกอบของความเสีย่ง   
▪ ความสมัพนัธข์องเป้าประสงค ์ความเสีย่ง และการควบคุม 
▪ เจา้ของ/เจา้ภาพความเสีย่ง (Risk Ownership) 

 WORKSHOP กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะหปั์ญหา การหาความเส่ียง จดัท าล าดบัความเส่ียง   
 ด้วย SWOT ANALYSIS  

2. การก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง 

3. วงจรการบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์
4. 5 ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ 

▪ ก าหนดเป้าประสงคท์ีต่อ้งบรรลุ 
▪ ระบุความเสีย่งทีจ่ะท าใหไ้ม่บรรลุเป้าประสงค ์
▪ ประเมนิโอกาส ผลกระทบและความรุนแรงของความเสีย่ง     
▪ ท าแผนจดัการกบัความเสีย่ง 
▪ การตดิตามสอบทาน/สือ่สาร        
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5. WORSHOP แบ่งกลุ่มค้นหาและจ าแนก “ความเส่ียง”  ของหน่วยงานของท่าน อภิปรายสมาชิก

ทุกคนเข้าใจ “ความเส่ียง”  ลงมือบริหารจดัการตามขัน้ตอน และสรปุความเส่ียงตามแบบฟอรม์ 
หรือคิดแบบใหม่ตามสไตลข์องกลุ่ม พร้อมเตรียมการน าเสนอ 

6. เทคนิค 5T การบริหารจดัการความเส่ียง 

▪ Tolerate (การยอมรบัความเสีย่ง) 
▪ Treat (การลด/ควบคุมความเสีย่ง) 
▪ Transfer (การกระจาย/โอนความเสีย่ง) 
▪ Terminate (การหลกีเลีย่งความเสีย่ง) 
▪ Take (การฉวยใชป้ระโยชน์) 

7. ตวัอย่างแบบวิเคราะห์การควบคมุความเส่ียง 
8. ตวัอย่างรายงานรปูแบบความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง 

9. ตวัอย่างของการจดัท าเอกสารรายงานการประเมินและการบริหารความเส่ียง 
10. ตวัอย่างแบบส ารวจความเส่ียงของแผนงาน/โครงการ/งาน และการควบคมุ 

11. ตวัอย่างมาตรการ/แผนปฏิบติัการเพื่อแก้ไข/ลด/ป้องกนัความเส่ียง 

12. สรปุประเดน็/ค าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 
วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนักงานขายและพนักงานสมัพนัธลู์กคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารส่วนหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
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การศึกษา 
  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย์  

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 
- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  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  
  

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 
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 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
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 
 

รายละเอ ียดการช าระเงิน  

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขท่ีผู้เสยีภาษี 
0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

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