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Risk Management

หลักสูตร ‘‘การบริหารความเสี่ยงองคกร’’

วันที่ 30 มกราคม - 16 กุมภาพันธ 2562

คณาจารยและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค

RISK MANAGEMENT
Certiﬁcate Program
Chulalongkorn University

ในปจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ดำเนินอยูภายใตสภาพ
แวดลอมหรือสภาวการณที่ไมแนนอน ซึ่งความไมแนนอนทางกิจกรรมนี้
เองที่เปนเสมือนดาบสองคม กลาวคือ อาจกอใหเกิดผลลัพธในเชิงบวก
ซึ่งถือเปนโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบ ซึ่งถือเปนความเสี่ยง (Risk)
ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของขอจำกัด (Constraint) และความ
ไมแนนอน (Uncertainty)
อยางไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกตางกันไปตามมุมมองตามความ
เชี่ยวชาญและอาชีพของผูใหคำจำกัดความ ซึ่งหมายความวา นักธุรกิจ
นักเศรษฐศาสตร นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผูเชี่ยวชาญดาน
ประกันภัยตางมีมุมมองและใหความหมายของคำวา “ความเสี่ยง”
แตกตางกันไป
ดังนั้น ผูบริหารจึงจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในดานตางๆ
และสามารถใชใหเปนประโยชนตอการกำหนดกลยุทธองคกร หรือกำหนด
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องคกรสามารถยอมรับได นอกจากนั้นการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรจำเปนจะตองทำควบคูกับการกำกับดูแล
และตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงได
จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคกร” เพื่อตอบสนองความ
ตองการและกอเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูเขาอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสม
จะเขารวมการอบรมไดแกเจาของกิจการและนักธุรกิจ ผูจัดการทุกระดับ
ผูบริหารโครงการหรือผูรับผิดชอบดานการเงินและบุคคลทั่วไป
089-893-7286
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียด โทร 02-559-3638,089-893-7286

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความหมาย
ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความสำคัญและ
หลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ลงทุนรวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk)

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน

เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงเครื่องมือ
ที่ใชในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเมื่อ
ตองเผชิญกับความเสี่ยงและความไม
แนนอนตาง ๆ

โครงสรางหลักสูตร

1
2
3
4
5
6

การบริหารความเสี่ยงองคกร
(Enterprise Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk Management)
การบริหารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ
(Strategic Risk Management)
การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง
(Decision Under Risk)
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง
(Corporate Governance)
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
(Risk Management Workshop)

ชั่วโมง
3
6
6
3
6
6

A
B
C
D
E

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณ ขันติอาคม
อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย
อาจารยประจำ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ประเสริฐ อัครประถมพงศ
อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธระดับประเทศ
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การประเมินผล

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลา
เรียนที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่
อบรมวันอังคาร,พุธ
และวันเสาร

เวลา 18.00 - 21.00 น.
เวลา 09.00 - 16.00 น.
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา สุรวงศ

คาธรรมเนียมการอบรม
คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท
(ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหักณ ที่จายใดๆ)
ทั้งนี้ รวมคาใชจายดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารเเลว

cutrainingacademy
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อบรม
ขั้นตอนการสมัครและชำระคคาาธรรม
-

-

-

ดาวนโหลดใบสมัครไดที่
ดาวนโhttp://www.econ.chula.ac.th/events/certiﬁcate-program
หลดใบสมัครไดที่
- สามารถแฟกซใบสมัครกลับมาที่โทรสาร 02-949-0686, 02-218-6237
http://www.unisearch.chula.ac.th
หรือ Email
สามารถแฟกซ
ใบสมั: คcu_learn@yahoo.com
รกลับมาที่โทรสาร 02-949-0686
เพื่อทำการสำรองที
่นั่ง
หรือ Email
: cu_learn@yahoo.comเพื
่อทำการสำรองที่นั่ง
หรือสมัคนรได
สามารถโอนเงิ
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ย ชื่อบัญชีญชีสะสมทรัพย
ธนาคารกรุ
งเทพ สาขาสยามสแควร
บริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ” ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บ“ัญศูชีนย152-459566-5
ญชีส02-949-0686
ะสมทรัพย เลขที่บัญชี 152-459566-5
แฟกซหสาขาสยามสแควร
ลักฐานการโอนเงินประเภทบั
มาที่โทรสาร
- แฟกซ
หลักกฐานการโอนเงิ
ทรสาร 02-949-0686,
02-218-6237
โดยระบุ
ชื่อ องค
ร/ผูสมัคร เพื่อนยืมาที
นยัน่โการชำระเงิ
น
โดยระบุชื่อ องคกร/ผูสมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงิน
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-559-3638, 089-893-7286
**สอบถามรายละเอี
่มเติมงได
ี่ 02-559-3638,
02-218-6237
ศูนยบริการวิยชดเพิ
าการแห
จุฬทาลงกรณ
มหาวิทยาลั
ย
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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