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ในปจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ดำเนินอยูภายใตสภาพแวดลอม
ที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไมแนนอน ซึ่งสถานการณดังกลาวนี้เปนเสมือน
ดาบสองคม กลาวคือ อาจกอใหเกิดผลลัพธในเชิงบวก ซึ่งถือเปนโอกาส
(Opportunity) หรือในเชิงลบที่ถือเปนความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของขอจำกัด (Constraint) และความไมแนนอน (Uncertainty)
อยางไรก็ดี “ความเสีย่ ง” มีความแตกตางกันไปตามมุมมองตามความเชีย่ วชาญ
และอาชีพของผูใหคำจำกัดความ ซึ่งหมายความวา นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร
นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผูเชี่ยวชาญดานประกันภัย ตางมีมุมมองและ
ใหความหมายของคำวา “ความเสีย่ ง” แตกตางกันไป ดังนัน้ ผูบ ริหารจึงจำเปน
ตองมีความเขาใจเกีย่ วกับความเสีย่ งในดานตางๆ และสามารถใชใหเกิดประโยชน
ตอการกำหนดกลยุทธองคกร หรือกำหนดระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมทีอ่ งคกร
สามารถยอมรับได นอกจากนัน้ การบริหารความเสีย่ งขององคกรจำเปนจะตอง
ทำควบคูกับการกำกับดูแล และตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคกร” เพื่อตอบสนองความ
ตองการและกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูเขาอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสม
จะเขารวมการอบรม ไดแก เจาของกิจการและนักธุรกิจ ผูจัดการทุกระดับ
ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค
1.

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความหมาย
ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง

3.

เพื ่ อ ให ผ ู  เข า อบรมเข า ใจถึ ง ความสำคั ญ
และหลักการบริหารความเสีย่ งของโครงการ
ลงทุนรวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk)

2.

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน

4.
เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงเครื่องมือ
ที่ใชในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเมื่อ
ตองเผชิญกับความเสี่ยงและความไม
แนนอนตาง ๆ

โครงสรางหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management)
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ตลอดการอบรม หลักสูตรจะชวยใหเขาใจภาพรวมของการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร ทั้งในเรื่ืองบทบาทหนาที่ ประเภทความเสี่ยงที่ควร
รู ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลการดําเนิน
งาน เทคนิคการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะหปจจัยการเสียโอกาส
จนสามารถประเมินความเสี่ยงไดอยางเปนลําดับ ทั้งยังทราบกลยุทธ
ในการบริหารความเสี่ยง ความไมแนนอนหรือภาวะวิกฤติอีกดวย ซึ่ง
จะชวยใหสามารถทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณองคกร
แผนพัฒนา กํากับดูแลระบบ และปรับปรุงแนวทางบริหารสูการสราง
กําไรในระยะสั้นและระยะยาว จบดวยแลกเปลี่ยนความคิดดานกรณี
ศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่นาสนใจของแตละธุรกิจ

การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (Decision Under Risk)
เปนการบรรยายเชิงวิชาการประกอบตัวอยางและคําถามที่ชวยให
เกิดการเรียนรูตลอดหลักสูตร ซึ่งจะไดเรียนรูตั้งแตตัวอยางการ
ตัดสินใจ ธรรมชาติของการตัดสินใจ ระบบการคิด ความนาจะเปน
การประเมินแนวโนม เครื่องมือหรือทฤษฎีในการตัดสินใจที่สําคัญเมื่อ
อยูใ นสถานการณเสีย่ ง รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมทีค่ าดวาจะแสดง
ออกของบุคคลเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)
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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 การบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ
การบริหารความเสี่ยงดวย Portfolio เปนตน

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

Monitoring

การบริหารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)
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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

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม (Value Enhancement) สําหรับองคกร
(Risk Management Workshop : How to enhance Corporate Value)
Principled
Performance

สรุ ป รวมเเละทบทวนความรู  ต ลอดหลั ก สู ต รไว ใ นการอบรม
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) เกีย่ วกับการจัดการความเสีย่ ง ผานกิจกรรมการ
วิเคราะหสิ่งที่มีผลตอการกําหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการสรางผลลัพธ
ที่นาพอใจ และปลอดภัยใหแกองคกร ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่
อบรมวันอังคาร , วันศุกร
เเละวันเสาร
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เวลา 18:00 - 21:00 น.
เวลา 09:00 - 16:00 น.
เรียนออนไลนผาน

กำหนดการ
วันอบรม

เวลา

หัวขอการบรรยาย

ชั่วโมง

1

อังคารที่
1 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Enterprise Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงองคกร

3

ผศ.ประเสร�ฐ อัครประถมพงศ

2

ศุกรที่
4 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Economic Risk
วาดวยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

3

รศ.ดร.มนชยา อ�รุยศ

3

เสารที่
5 พฤศจ�กายน 2565

09.00-16.00 น.

Strategic Risk Management
การบร�หารเชิงกลยุทธและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ

6

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

4

อังคารที่
8 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Financial Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น

3

ดร.อิสร�ยะ สัตกุลพ�บูลย

5

ศุกรที่
11 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Financial Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)

3

ดร.อิสร�ยะ สัตกุลพ�บูลย

6

อังคารที่
15 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Corporate Governance
หลักธรรมาภิบาลกับการบร�หารความเสี่ยง

3

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว�วัฒน

7

ศุกรที่
18 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Corporate Governance
หลักธรรมาภิบาลกับการบร�หารความเสี่ยง (ตอ)

3

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว�วัฒน

8

เสารที่
19 พฤศจ�กายน 2565

09.00-16.00 น.

Risk Management Workshop :
How To Enhance Corporate Value
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ�่อสรางคุณคาเพ��ม
(Value Enhancement) สําหรับองคกร

6

ผศ.ประเสร�ฐ อัครประถมพงศ

ว�ทยากร

การประเมินผล

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน
ที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

คาธรรมเนียมการอบรม

17,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ)
ทั้งนี้รวมคาใชจายดานเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ

อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาดานการบริหารกลยุทธ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจ
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย

ที่ปรึกษาองคกร
อาจารยประจำ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน
ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธธุรกิจ

ภาพบรรยากาศการอบรม

Tel :
Email
Line

089-893-7286, 02-218-6237
chulalearn@gmail.com
@cu_learn

ใบสมัคร

Risk Management รุนที่ 20

สมัครในนามบุคคลทั่วไป

คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

สมัครในนามองคกร/บริษัท

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท ...........................................................................เลขประจำตัวผูเสียภาษี ...........................
ประเภทกิจการ ................................................................................................................................................
ที่อยูในการออกใบเสร็จ ....................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ..........................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ...........................
Email Address ผูติดตอ ............................................................เบอรโทรผูติดตอ...........................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
E-mail
Facebook
องคกรแจงใหทราบ
Google
Instagram
เพื่อนแนะนำ
Line@
Website ระบุ...
www.econ.chula.ac.th
iliketraining
Thaitrainingzone
อื่นๆ ............................................
ในคลาสฝกอบรม
อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
• Online Form
• E-mail : chulalearn@gmail.com
**สํา•รองที
่นั่ง:สํ@cu_learn
าหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**
Line@
2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”
3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่
• E-mail : chulalearn@gmail.com
• Line@ : @cu_learn

สมัครเลย!

ลงทะเบียนออนไลน >

089-8937286 , 02-2186237

@cu_learn

chulalearn@gmail.com

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน
**สํารองที่นั่งสําหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**
คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
E-mail :
chulalearn@gmail.com

Online Form

Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่
• E-mail : chulalearn@gmail.com

ติดตอเรา
Telephone
089-8937286 , 02-2186237

Email

chulalearn@gmail.com

Facebook
หลักสูตรว�ฒิบัตร
คณะเศรษฐศาสตร จ�ฬาฯ

Line

@cu_learn

