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 ในปจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ดำเนินอยูภายใตสภาพแวดลอม

ที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไมแนนอน ซึ่งสถานการณดังกลาวนี้เปนเสมือน

ดาบสองคม กลาวคือ อาจกอใหเกิดผลลัพธในเชิงบวก ซึ ่งถือเปนโอกาส 

(Opportunity) หรือในเชิงลบที่ถือเปนความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจาก

การรวมตัวกันของขอจำกัด (Constraint) และความไมแนนอน (Uncertainty) 

อยางไรก็ดี “ความเส่ียง” มีความแตกตางกันไปตามมุมมองตามความเช่ียวชาญ

และอาชีพของผูใหคำจำกัดความ ซึ่งหมายความวา นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร

นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผูเชี่ยวชาญดานประกันภัย ตางมีมุมมองและ

ใหความหมายของคำวา “ความเส่ียง” แตกตางกันไป ดังน้ัน ผูบริหารจึงจำเปน

ตองมีความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงในดานตางๆ และสามารถใชใหเกิดประโยชน

ตอการกำหนดกลยุทธองคกร หรือกำหนดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีองคกร

สามารถยอมรับได นอกจากน้ัน การบริหารความเส่ียงขององคกรจำเปนจะตอง

ทำควบคูกับการกำกับดูแล และตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองคกร” เพื่อตอบสนองความ

ตองการและกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกผูเขาอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสม

จะเขารวมการอบรม ไดแก เจาของกิจการและนักธุรกิจ ผูจัดการทุกระดับ

ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

RISK MANAGEMENT
Certificate Program

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน  

 เพื ่อใหผู เข าอบรมเขาใจถึงความสำคัญ 
 และหลักการบริหารความเส่ียงของโครงการ
 ลงทุนรวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
 ดานกลยุทธ (Strategic Risk)

 เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงเครื่องมือ
 ที่ใชในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจเมื่อ
 ตองเผชิญกับความเสี่ยงและความไม
 แนนอนตาง ๆ

    เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความหมาย 
    ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและ
    เครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง

Chulalongkorn University
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3. 4.



   ตลอดการอบรม หลักสูตรจะชวยใหเขาใจภาพรวมของการบริหาร

ความเส่ียงองคกร ท้ังในเรื่ืองบทบาทหนาที่ ประเภทความเส่ียงท่ีควร

รู ความสําคัญของการบริหารความเส่ียงในการบริหารผลการดําเนิน

งาน เทคนิคการระบุความเส่ียง และการวิเคราะหปจจัยการเสียโอกาส 

จนสามารถประเมินความเส่ียงไดอยางเปนลําดับ  ท้ังยังทราบกลยุทธ

ในการบริหารความเส่ียง  ความไมแนนอนหรือภาวะวิกฤติอีกดวย ซ่ึง

จะชวยใหสามารถทําแผนบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณองคกร 

แผนพัฒนา กํากับดูแลระบบ และปรับปรุงแนวทางบริหารสูการสราง

กําไรในระยะส้ันและระยะยาว จบดวยแลกเปล่ียนความคิดดานกรณี

ศึกษาการบริหารความเส่ียงท่ีนาสนใจของแตละธุรกิจ

วาดวยความเส่ียงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk)

การบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management)

   ทานจะไดศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ในบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดกาล 
ทามกลางสถานการณโลกตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความเส่ียงและ
ความไมแนนอน ซ่ึงลวนสงผลตอการวางแผนและการบริหารความเส่ียง
ของทุกองคกร ทุกธุรกิจ นอกจากน้ียังไดรูเทรนดสถานการณเศรษฐกิจ
จากท่ัวโลก ซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศไทย และไดเรียนรูความเส่ียงของ
เศรษฐกิจไทยท่ีตองติดตาม ท้ังในดานบวกและในดานลบ
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Model of Supply Risk Effects
   การมอบความรูอยางคุมคาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงทางการเงิน
เชน Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Supply Risk, Markets 
Risk, Price Risk, Agency Risk, Liquidity Risk  และกระบวนการ
ของการบริหารความเส่ียง ต้ังแต วิธีคนหาความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจ
จะเกิดข้ึน  เกณฑในการตัดสินใจท่ีสําคัญ  แหลงท่ีมาของ  Financial
Risks ปจจัยความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับทุกธุรกิจ การประเมิน
ความเส่ียง  จนถึงกลยุทธการรับมือหลากหลายเทคนิค  เชน  การจัด
การความเส่ียงดวย SWAP การบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ
การบริหารความเส่ียงดวย Portfolio เปนตน

การบริหารความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Management)
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โครงสรางหลักสูตร(ตอ)

หลักธรรมาธิบาลกับการบริหารความเส่ียง (Corporate Governance)

  ความรูเต็มเม็ดเก่ียวหลักมาตรฐานสากลดานการกํากับดูแลกิจการ
ใหมีประสิทธิภาพ  (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิ
และความเทาเทียมท่ีควรรูของผูถือหุน   เรียนรูบทบาทของผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย  ท้ังหลักแสดงผลประกอบการและขอมูลองคกร
อยางโปรงใส ตรวจสอบไดและสรางความไววางใจ  รวมถึงความรับ
ผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีท่ีมีตอความม่ันคง
ของบริษัท  จนถึงทําอยางไรถึงจะรักษาผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนอยางเต็มท่ี

Principled
Performance

   สรุปรวมเเละทบทวนความรูตลอดหลักสูตรไวในการอบรม
ปฏิบัติการ (Workshop) เก่ียวกับการจัดการความเส่ียง  ผานกิจกรรมการ
วิเคราะหส่ิงท่ีมีผลตอการกําหนดความเส่ียง ประเมินระดับความเส่ียง
การจัดแผนการรับมือความเส่ียงในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสรางผลลัพธ
ท่ีนาพอใจ และปลอดภัยใหแกองคกร ผูเขาอบรมจะไดสัมผัส
ประสบการณดวยตนเองและสามารถประยุกตการเรียนรูไปปฏิบัติ
จริง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิม (Value Enhancement) สําหรับองคกร
(Risk Management Workshop : How to enhance Corporate Value)

  การอบรมเนนกระบวนการคิดและบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic 
Thinking & Strategic Management ) ผานการใหความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการจัดการ  จําลองการพัฒนากลยุทธผาน Industrial 
Organization Model และ Resource - Based Model รวมถึง
กลยุทธทางธุรกิจท้ัง 5 แบบ (Business-Level Strategies) และ 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) โดยคํานึงถึงสมรรถนะ
หลักขององคกร (Core Competency) สถานการณภายนอกและ
ภายใน ผานการศึกษาตัวอยางธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอันหลาก
หลาย

การบริหารเชิงกลยุทธและความเส่ียงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)
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ตารางเวลาการอบรมและสถานที่

อบรมวันอังคาร , วันพฤหัสบดี

เเละวันเสาร

เรียนออนไลนผาน

เวลา 18:00 - 21:00 น. 

เวลา 09:00 - 16:00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

วันอบรม เวลา หัวข�อการบรรยาย ชั่วโมง ว�ทยากร

เสาร�ที่ 
25 กุมภาพันธ� 2566

อังคารที่ 
28 กุมภาพันธ� 2566

พฤหัสบดีที่ 
2 มีนาคม 2566

เสาร�ที่ 
4 มีนาคม 2566

เสาร�ที่ 
11 มีนาคม 2566

อังคารที่ 
7 มีนาคม 2566

พฤหัสบดีที่ 
9 มีนาคม 2566

09.00–12.00 น.

13.00 -16.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00-21.00 น.

09.00-16.00 น.

09.00-16.00 น.
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ผศ.ประเสร�ฐ อัครประถมพงศ�

รศ.ดร.มนชยา อ�รุยศ

รศ.ดร.สรายุทธ�  นาทะพันธ�

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

รศ.ดร.สรายุทธ�  นาทะพันธ�

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน�ว�วัฒน�

3

6

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน�ว�วัฒน�

ผศ.ประเสร�ฐ อัครประถมพงศ�

อาจารย� พ�นิดา  ปาลิกานนท�

Financial Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น

Financial Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)

Strategic Risk Management
การบร�หารเชิงกลยุทธ�และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ�

Risk Management Workshop :
How To Enhance Corporate Value

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ�่อสร�างคุณค�าเพ��ม
(Value Enhancement) สําหรับองค�กร

Corporate Governance
หลักธรรมาภิบาลกับการบร�หารความเสี่ยง

Corporate Governance
หลักธรรมาภิบาลกับการบร�หารความเสี่ยง (ต�อ)

Enterprise Risk Management
การบร�หารความเสี่ยงองค�กร

Economic Risk
ว�าด�วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
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กำหนดการ

การประเมินผล ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน

ที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

18,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) 

ทั้งนี้รวมคาใชจายดานเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว

คาธรรมเนียมการอบรม 



รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ
ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ
อาจารยประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาดานการบริหารกลยุทธ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ

รศ.ดร. สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธธุรกิจ

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจ 
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สรายุทธ  นาทะพันธ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สโตนเฮนจ อินเตอร จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการลงทุน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

อ.พินิดา ปาลิกานนท
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการบริหารความเสี่ยง 

COSO ERM 2017 & GRC



ภาพบรรยากาศการอบรม

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

Email
Line



ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

• E-mail : chulalearn@gmail.com 

**สํารองท่ีน่ังสําหรับผูท่ีชําระเงินลวงหนาเทาน้ัน**

1. สมัครออนไลน ผาน Google Form

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 

089-8937286 , 02-2186237 หลักสูตรว�ฒิบัตร 

คณะเศรษฐศาสตร� จ�ฬาฯ

@cu_learn
Telephone Email Facebook Line

chulalearn@gmail.com

ติดตอเรา

RISK MANAGEMENT

https://bit.ly/3W04yXM หรือ สแกน QR Code ไดที่
SCAN 
เพื่อสมัคร


