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อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักการ/แนวความคิด


การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ต่อการดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั ที่อยูท่ ่ามกลางความหลากหลาย
ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงจึง
เป็ นสิ่ งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลจะส่ งผล ต่อการเป็ นองค์กรที่มีระบบการกากับดูแลที่ดี และส่ งผลต่อการก้าวไปสู่ องค์กรที่
มีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน



การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) เป็ นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ
ติดตาม และสื่ อสารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และขององค์กร เพื่อ
ช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดาเนิ นงานที่คาดไม่ถึง หรื อความเสี่ ยงในการไม่
บรรลุเป้ าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิม่ โอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด



หลักสู ตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงและจัดการกับความเสี่ ยง รวมทั้งให้แนวทาง
กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานะการณ์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร และบุคลากร

ที่มีส่วนร่ วมในการ บริ หารความเสี่ ยงตามหลักการบริ หารตามมาตรฐานสากล
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 เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็ นระบบ
 เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ ยง สามารถประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเองได้
 เพื่อให้มีการปฎิบตั ิงานในการวางแผนงานและจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกัน

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
 ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง และความจาเป็ นของการใช้การบริ หารความเสี่ ยงในการบริ หาร










ผลดาเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารความเสี่ ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสู่ การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
แนวคิดในการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐานสากล ( New Enterprise Risk Management)
กระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง (Principles, Framework and Process)
- ประเภทความเสี่ ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
- การระบุความเสี่ ยง
- การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
- การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ
- การจัดลาดับความเสี่ ยงเพื่อการบริ หารจัดการ (Risk Prioritization)
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง เครื่ องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนามาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
กระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง (Principles, Framework and Process)
- การกาหนดรู ปแบบการจัดการความเสี่ ยง
- การจัดลาดับความเสี่ ยงเพื่อการบริ หารจัดการ (Risk Prioritization)
- การจัดทาแผนปฏิบตั ิการรจัดการความเสี่ ยง (Risk Treatment Plan)
การจัดทารายงานความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)
ถาม – ตอบ และข้อแนะนาการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร

Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงระดับองค์กร/ หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ ยง (Event Identification) กรณี ศึกษาตัวอย่างจริ ง
Workshop 2 : การสรุ ปผลการประเมินความเสี่ ยง
Workshop 3 : การจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดการความเสี่ ยง (Risk Treatment Plan) กรณี ศึกษาตัวอย่างจริ ง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
 การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
 อภิปรายกลุ่ม
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 Case Study และ Workshop
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