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HR

Risk Management

การบริหารความเสี่ยง
ด"านทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลาง
ความหลากหลายความต้องการของคน ความไม่แน่นอนและการแข่งขันในตลาดแรงงาน แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้ า น HR จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ย อมรั บ มี ก ารพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก รที่ มี ร ะบบการกำกั บ ดู แ ลที่ ดี
และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
การบริหารความเสี่ยงด้าน HR (HR Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน
จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนของหน่วยงานต่างๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาส
การเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานหรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่ม
โอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด เพราะคนเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง
กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงด้านทรัพ
ยากรบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
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หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความ
จำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนิน
งานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับดูแล
กิจการที่ดี
3. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
( New Enterprise Risk Management)
4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
(Principles, Framework and Process)
• ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
• การระบุความเสี่ยง
• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ
• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ
(Risk Prioritization)
5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้าง ประเภทความเสี่ยง
และความเสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
• ความเสี่ยงด้าน HR Strategic อาทิ กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง
กับทิศทางองค์กร กลยุทธ์ล้าสมัย เป็นต้น
• ความเสี่ยงด้าน Operation อาทิ การสรรหาคัดเลือก
การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาคน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
• ความเสี่ยงด้าน Finance อาทิ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคคล
(Personal Expense)
• ความเสี่ยงด้าน Compliance อาทิ พนักงานกระทำผิด
กฏหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ
แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
• เครื่องมือวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในงาน HR
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอก
• การสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง
• แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
การวางแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงาน
Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร/ ระดับหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์
ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification)
จากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง
Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
7. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework
and Process) ด้านทรัพยากรบุคคล
• การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
• การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
• การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
8. การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(Risk Evaluation and Reporting Process)
Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
(Risk Treatment Plan) ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมกรณีศึกษา
ตัวอย่างจริง
9. ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

วิทยากร
-

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์กำลังคน
การบริหารค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน ฯลฯ
ประสบการณ์ เช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี ในหลายธุรกิจ
Thai Glass Industries Public Company Limited.:Director, Human Resources Department
ผลงานเขียน เช่น - HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”
- SMART JD คำบรรยายลักษณะงานบุคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
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