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หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน การดำเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรไดดำเนินอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความไมแนนอน ซึ่งสถานการณ

ดังกลาวเปนเสมือนดาบสองคม ทั้งผลลัพธในเชิงบวกซึ่งถือเปนโอกาส หรือในเชิงลบซึ่งถือเปนความเสี่ยง อยางไรก็ตาม 

“ความเสี่ยง” ในมุมมองของนักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร นักสถิติ นักการเงินและบัญชี วิศวกร และผูเช่ียวชาญดานประกันภัย

ตางใหความหมายแตกตางกันออกไป ดังนั้น ผูบริหารจึงจำเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับความเส่ียงในดานตางๆ และนำขอมูล

ไปใชใหเปนประโยชนตอการกำหนดกลยุทธองคกรหรือระดับความเสี ่ยงที่เหมาะสมขององคกรใหสามารถยอมรับได 

นอกจากนั้น การบริหารความเส่ียงขององคกรจำเปนจะตองทำควบคูกับการกำกับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร 

เทคนิคการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) เพื ่อตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก 

ผูเขาอบรม เขาใจบทบาทและหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรในองคกรที่ควรทำเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักการบริหารท่ีเปนมาตรฐานสากลเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจแนวคิดและกลยุทธการบริหารความเส่ียงขององคกร 

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถระบุยุทธศาสตรในการบริหารจัดการความเส่ียงและจัดการภาวะวิกฤติ 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถประเมินความเส่ียงองคกรของตนเองได  

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบวิธี กระบวนการบรหิารความเส่ียง และจัดทำแผนบริหารความเส่ียงของ

องคกรได  

5. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได 

3. หัวขอการฝกอบรม (จำนวน 12 ช่ัวโมง) 

1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเส่ียงในการบริหารงานขององคกร 

2. ความสัมพันธระหวางบริหารความเส่ียงกับการควบคุมภายในสูการกำกับดูแลองคกรท่ีด่ี 

3. บทบาทหนาท่ีและกรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียงตามหลักสากล  

4. กระบวนการบริหารความเส่ียง 

5. เครื่องมือและแนวทางการบริหารความเส่ียง 

4. เปาหมาย 

1. ผูบริหารองคกร ผูบริหารหนวยงาน ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

2. บุคลากร ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

3. ผูประกอบการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป 
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5. ระยะเวลาการฝกอบรม (12 ช่ัวโมง) 

 วันท่ี 7-8 เมษายน 2565 

6. สถานท่ีจัดการฝกอบรม 

 หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. วิทยากร 

ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. การรับสมัคร (รับสมัคร จำนวนไมเกิน 30 ทาน / หลักสูตร) 

- ผู สมัครฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนสมัคร และ ตองไดรับการฉีดวัคซีน

ครบถวนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกำหนดไว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบดวยวัคซีน 

Johnson & Johnson / AstraZeneca จะตองฉีดเข็มแรกแลวไมนอยกวา 14 วัน , Sinovac 2 เข็ม , SinoPharm 2 เข็ม , 

Moderna 2 เข็ม , Pfizer 2 เข็ม , Sinovac+AstraZeneca 2 เข็ม และ Sputnik V 2 เข็ม  

- สมัครเขารวมการฝกอบรมไดท่ี Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร 

หมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 

- การจัดฝกอบรมไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของจังหวัดเชียงใหม 

9. การชำระคาลงทะเบียน 3,500 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 

- คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร คาบริการวิชาการ คาใบประกาศนียบัตร 

และคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

- หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑท่ีสามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียน

ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 566-554099-0 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)  

- กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุชื่อผูสมัคร 

ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกตอง  

10. เม่ือชำระคาลงทะเบียนแลวไมสามารถยกเลิกการฝกอบรมได ยกเวน 

- หากติดภารกิจ โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของจาก

หนวยงานมายังสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทานจะไดรับ

คาลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน 
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- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน 

ทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม 

โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 หรือ สามารถสงผูแทนทานอื่นเขารับการฝกอบรมแทนได 

- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ

การคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี 

- สงเอกสาร / หลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com  

11. หมายเหตุ 

- หนวยงานภาครัฐ สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมได

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 

2557 และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 

สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน  

- หนวยงานเอกชน สามารถนำคาใชจายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีไดรอยละ 200   

(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื ่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ 

หางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ไดจากการประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล : 

http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 

ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3% 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จส้ิน

การฝกอบรมแลว  

13. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80% ของระยะเวลาตลอด

หลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หนวยงานรับผิดชอบ  

งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โทรศัพท 053-942874-5   แฟกซ 053-942874   E-mail : uniserv.training@gmail.com 
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กำหนดการหลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

โดย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ณ หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

วันท่ี 7 เมษายน 2565 

เวลา   กิจกรรม/Workshop 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย 

   - ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเส่ียงในการบริหารงานขององคกร 

   - ความสัมพันธระหวางบริหารความเส่ียงกับการควบคุมภายในสูการกำกับดูแลองคกรท่ีด่ี 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 

- บทบาทหนาท่ีและกรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียงตามหลักสากล 

 วันท่ี 8 เมษายน 2565  

เวลา   กิจกรรม/Workshop 

09.00 – 12.00 น. การบรรยาย 

- กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 

- เครื่องมือและแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 

หมายเหตุ 

1. พัก 15 นาที (เชา เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บาย เวลา 14.30-14.45 น.) 

2. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 


