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     ในปจจุบัน  กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ   ดำเนินอยูภายใตสภาพ
แวดลอมหรือสภาวการณที่ไมแนนอน  ซึ่งความไมแนนอนทางกิจกรรมนี้
เองท่ีเปนเสมือนดาบสองคม กลาวคือ อาจกอใหเกิดผลลัพธในเชิงบวก  ซ่ึง
ถือเปนโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเปนความเสี่ยง (Risk)
ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของขอจำกัด  (Constraint) และความ
ไมแนนอน (Uncertainty) 
    อยางไรก็ดี “ความเส่ียง” มีความแตกตางกันไปตามมุมมองตามความ
เชี่ยวชาญและอาชีพของผูใหคำจำกัดความ   ซึ่งหมายความวา นักธุรกิจ
นักเศรษฐศาสตร  นักสถิติ   นักการเงิน  วิศวกร  และผูเชี่ยวชาญดาน
ประกันภัยตางมีมุมมองและใหความหมายของคำวา “ความเสี่ยง” 
แตกตางกันไป
    ดังนั้นผูบริหารจึงจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในดานตางๆ
และสามารถใชใหเปนประโยชนตอการกำหนดกลยุทธองคกร  หรือกำหนด
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องคกรสามารถยอมรับได นอกจากนั้นการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรจำเปนจะตองทำควบคูกับการกำกับดูแล
และตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ 
     ดวยเหตุนี้ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จึงได
จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคกร”  เพื่อตอบสนองความ
ตองการและกอเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูเขาอบรมโดยบุคคลที่เหมาะ
สมจะเขารวมการอบรมไดแกเจาของกิจการและนักธุรกิจผูจัดการทุก
ระดับผูบริหารโครงการหรือผูรับผิดชอบดานการเงินและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ 

RISK MANAGEMENT
Certificate Program

Chulalongkorn University

วัตถุประสงค

    1.เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความหมาย 
    ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและ
    เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง

2.เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน  

 4.เพื ่อใหผู เข าอบรมเขาใจถึงความสำคัญ 
 และหลักการบริหารความเส่ียงของโครงการ
 ลงทุนรวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
 ดานกลยุทธ (Strategic Risk)

 5.เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงเครื่องมือ
 ที่ใชในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเมื่อ
 ตองเผชิญกับความเสี่ยงและความไม
 แนนอนตาง ๆ

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่
อบรมวันพุธ, พฤหัสบดี            เวลา 18.00 - 21.00 น.  
เเละวันเสาร                         
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา ( สุรวงศ )

(ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก 

ณ ที่จายใดๆ ทั้งนี้ไดรวมคาเอกสารประกอบ

คําบรรยายเเละอาหารแลว)

คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

เวลา 09.00 - 16.00 น.
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Chulalongkorn University

โครงสรางหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับกลยุทธ และผลการดําเนินการตามกรอบแนวคิด 
COSO ERM 2017 (เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส) (Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance : Risk & Opportunity)

   ตลอดการอบรม หลักสูตรจะชวยใหเขาใจภาพรวมของการบริหาร

ความเสี่ยงองคกร ทั้งในเรื่ืองบทบาทหนาที่ ประเภทความเสี่ยงที่ควร

รู  ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลการดําเนิน

งาน เทคนิคการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะหปจจัยการเสียโอกาส 

จนสามารถประเมินความเสี่ยงไดอยางเปนลําดับ  ทั้งยังทราบกลยุทธ

ในการบริหารความเสี่ยง  ความไมแนนอนหรือภาวะวิกฤติอีกดวย ซึ่ง

จะชวยใหสามารถทําแผนบริหารความเสี่ยงแผนงบประมาณองคกร 

แผนพัฒนา กํากับดูแลระบบ และปรับปรุงแนวทางบริหารสูการสราง

กําไรระยะสั้นระยะยาว     และจบดวยแลกเปลี่ยนความคิดดานกรณี

ศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่นาสนใจของแตละธุรกิจ

การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (Decision Under Risk)

   เปนการบรรยายเชิงวิชาการประกอบตัวอยางและคําถามที่ชวยให
เกิดการเรียนรูตลอดหลักสูตร     ซึ่งจะไดเรียนรูตั้งแตตัวอยางการ
ตัดสินใจ ธรรมชาติของการตัดสินใจ  ระบบการคิด  ความนาจะเปน
การประเมินแนวโนม  เครื่องมือหรือทฤษฎีในการตัดสินใจที่สําคัญเมื่อ
อยูในสถานการณเสีย่ง รวมไปถงึการศกึษาพฤตกิรรมทีค่าดวาจะแสดง
ออกของบุคคลเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยง
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Model of Supply Risk E�ects
   การมอบความรูอยางคุมคาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เชน Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Supply Risk, Markets 
Risk, Price Risk , Agency Risk , Liquidity Risk  และกระบวนการ
ของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต วิธีคนหาความเสี่ยงทางการเงินที่อาจ
จะเกิดขึ้น  เกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญ  แหลงที่มาของ  Financial
Risks ปจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญสําหรับทุกธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยง  จนถึงกลยุทธการรับมือหลากหลายเทคนิค  เชน  การจัด
การความเสี่ยงดวย SWAP การบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤตกิาร
บริหารความเสี่ยงดวย Portfolio เปนตน

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)
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ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โครงสรางหลักสูตร(ตอ)

หลักธรรมาธิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)

  ความรูเต็มเม็ดเกี่ยวหลักมาตรฐานสากลดานการกํากับดูแลกิจการ
ใหมีประสิทธิภาพ  (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิ
และความเทาเทียมที่ควรรูของผูถือหุน   เรียนรูบทบาทของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย  ทั้งหลักแสดงผลประกอบการและขอมูลองคกร
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดและสรางความไววางใจ  รวมถึงความรับ
ผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่มีตอความมั่นคง
ของบริษัท  จนถึงทําอยางไรถึงจะรักษาผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนอยางเต็มที่

Principled
Performance

   สรุปรวมเเละทบทวนความรู ตลอดหลักสูตรไวในการอบรม
ปฏบิตักิาร(Workshop) เกีย่วกบัการจัดการความเส่ียง  ผานกจิกรรมการ
วิเคราะหสิ่งที่มีผลตอการกําหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ เพื่อการสรางผลลัพธ
ที่นาพอใจ   และปลอดภัยใหแกองคกร   ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (Value Enhancemrnt) สําหรับองคกร
(Risk Management Workshop : How to enhance Corporate Value)

  การอบรมเนนกระบวนการคิดและบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic 
Thinking & Strategic Management ) ผานการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดการ  จําลองการพัฒนากลยุทธผาน  Industrial 
Organization Model  และ  Resource - Based Model รวมถึง
กลยุทธทางธุรกิจทั้ง 5 แบบ  (Business-Level  Strategies) และ 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยคํานึงถึงสมรรถนะ
หลักขององคกร  (Core Competency) สถานการณภายนอกและ
ภายใน ผานการศึกษาตัวอยางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอันหลาก
หลาย 

การบริหารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)
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วิทยากรเเละตารางกำหนดการ

หลักธรรมาธิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)

  ความรูเต็มเม็ดเกี่ยวหลักมาตรฐานสากลดานการกํากับดูแลกิจการ
ใหมีประสิทธิภาพ  (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิ
และความเทาเทียมที่ควรรูของผูถือหุน   เรียนรูบทบาทของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย  ทั้งหลักแสดงผลประกอบการและขอมูลองคกร
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดและสรางความไววางใจ  รวมถึงความรับ
ผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่มีตอความมั่นคง
ของบริษัท  จนถึงทําอยางไรถึงจะรักษาผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนอยางเต็มที่

   สรุปรวมเเละทบทวนความรูตลอดหลักสูตรไวในการอบรม
ปฏบิตักิาร(Workshop) เกีย่วกบัการจัดการความเส่ียง  ผานกจิกรรมการ
วิเคราะหสิ่งที่มีผลตอการกําหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ เพื่อการสรางผลลัพธ
ที่นาพอใจ   และปลอดภัยใหแกองคกร   ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (Value Enhancemrnt) สําหรับองคกร
(Risk Management Workshop : How to enhance Corporate Value)

  การอบรมเนนกระบวนการคิดและบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic 
Thinking & Strategic Management ) ผานการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดการ  จําลองการพัฒนากลยุทธผาน  Industrial 
Organization Model  และ  Resource - Based Model รวมถึง
กลยุทธทางธุรกิจทั้ง 5 แบบ  (Business-Level  Strategies) และ 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยคํานึงถึงสมรรถนะ
หลักขององคกร  (Core Competency) สถานการณภายนอกและ
ภายใน ผานการศึกษาตัวอยางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอันหลาก
หลาย 

การบริหารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)

ผศ.ดร. โสภณ  ขันติอาคม
อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ี 
ดร. อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย
อาจารยประจำ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ. ประเสริฐ  อัครประถมพงศ

อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธธุรกิจ

ดร. ทรรศนะ  บุญขวัญ

อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



- ดาวนโหลดใบสมัครไดที่                

       http://www.unisearch.chula.ac.th

- สามารถแฟกซใบสมัครกลับมาที่โทรสาร 02-949-0686,02-218-6237

       หรือ Email : cu_learn@yahoo.com

       เพื่อทำการสำรองที่นั่ง 

       หรือสมัครไดดวยตนเอง 

       ณ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- สามารถโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  

       “ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ” 

       ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสยามสแควร ประเภทบัญชีสะสมทรัพย 

       เลขที่บัญชี 152-459566-5

- แฟกซหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร 02-949-0686,02-218-6237 

       โดยระบุชื่อ องคกร/ผูสมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงิน

             **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-559-3638, 02-218-6237, 089-893-7286

                        ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โครงสรางหลักสูตร

   เปนการบรรยายเชิงวิชาการประกอบตัวอยางและคําถามที่ชวยให
เกิดการเรียนรูตลอดหลักสูตร     ซึ่งจะไดเรียนรูตั้งแตตัวอยางการ
ตัดสินใจ ธรรมชาติของการตัดสินใจ  ระบบการคิด  ความนาจะเปน
การประเมินแนวโนม  เครื่องมือหรือทฤษฎีในการตัดสินใจที่สําคัญเมื่อ
อยูในสถานการณเสีย่ง รวมไปถงึการศกึษาพฤตกิรรมทีค่าดวาจะแสดง
ออกของบุคคลเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยง

   การมอบความรูอยางคุมคาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เชน Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Supply Risk, Markets 
Risk, Price Risk , Agency Risk , Liquidity Risk  และกระบวนการ
ของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต วิธีคนหาความเสี่ยงทางการเงินที่อาจ
จะเกิดขึ้น  เกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญ  แหลงที่มาของ  Financial
Risks ปจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญสําหรับทุกธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยง  จนถึงกลยุทธการรับมือหลากหลายเทคนิค  เชน  การจัด
การความเสี่ยงดวย SWAP การบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤตกิาร
บริหารความเสี่ยงดวย Portfolio เปนตน

   สรุปรวมเเละทบทวนความรู ตลอดหลักสูตรไวในการอบรม
ปฏบิตักิาร(Workshop) เกีย่วกบัการจัดการความเส่ียง  ผานกจิกรรมการ
วิเคราะหสิ่งที่มีผลตอการกําหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ เพื่อการสรางผลลัพธ
ที่นาพอใจ   และปลอดภัยใหแกองคกร   ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

  Facebook   cutrainingacademy  
E-mail     
Tel :          02-5593638,  089-893-7286

chulalearn@gmail.com



   สรุปรวมเเละทบทวนความรู ตลอดหลักสูตรไวในการอบรม
ปฏบิตักิาร(Workshop) เกีย่วกบัการจัดการความเส่ียง  ผานกจิกรรมการ
วิเคราะหสิ่งที่มีผลตอการกําหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ เพื่อการสรางผลลัพธ
ที่นาพอใจ   และปลอดภัยใหแกองคกร   ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (Value Enhancemrnt) สําหรับองคกร
(Risk Management Workshop : How to enhance Corporate Value)

Master in Online Sales Strategy

Risk Management รุนที่ 19
คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

www.unisearch.chula.ac.th SeminarddWebsite 
Thaitrainingzone
ทางไปรษณียBrochure ในหองอบรม

อื่น ๆ .....................................................

อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง 
 • Online Form
 • E-mail : chulalearn@gmail.com 
 • Line@ : @cu_learn
2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร 
 • เลขที่บัญชี 152-459566-5 
 • ชื่อบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 
 • E-mail : chulalearn@gmail.com 
 • Line@ : @cu_learn

ขั้นตอนการสมัครและชำระคาลงทะเบียน

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................ตำแหนง/ฝาย ........................................
Email Address ..........................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................ตำแหนง/ฝาย .......................................
Email Address ..........................................................................................................................................

 สมัครในนามบุคคลทั่วไป สมัครในนามองคกร/บริษัท

ชื่อองคกร/บริษัท ...................................................................                                 .......................

ประเภทกิจการ .........................................................................................................................................

ที่อยู ..........................................................................................................................................................

โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ...................................................

ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ....................

Email Address ผูติดตอ ............................................................เบอรโทรผูติดตอ ...................................

   

.....เลขประจำตัวผูเสียภาษี

Facebook E-mail
 Google

Instagram
Line@

องคกรแจงใหทราบ

เพื่อนแนะนำ



หลักธรรมาธิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)

  ความรูเต็มเม็ดเกี่ยวหลักมาตรฐานสากลดานการกํากับดูแลกิจการ
ใหมีประสิทธิภาพ  (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิ
และความเทาเทียมที่ควรรูของผูถือหุน   เรียนรูบทบาทของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย  ทั้งหลักแสดงผลประกอบการและขอมูลองคกร
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดและสรางความไววางใจ  รวมถึงความรับ
ผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่มีตอความมั่นคง
ของบริษัท  จนถึงทําอยางไรถึงจะรักษาผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนอยางเต็มที่

การบริหารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)


