
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  กอปรกับกระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  เพ่ือให้การด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  

รวมถึงตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  “ข้อ 5 มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงเพียงพอที่จะปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก” 

กองกลาง  และกองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต จึงมีความประสงค์ที่จะจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และสามารถจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและแผนบริหารความเสี่ยงของของมหาวิทยาลัยได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

เป้าหมายของโครงการ   
เพ่ือพัฒนาทักษะ (Upskill)  ของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

กลุ่มเป้าหมาย:    
1. คณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จ านวน 60 คน 
2. บุคลากรที่สนใจเข้าอบรม (ไม่จ ากัดจ านวนคน) เนื่องจากเป็นการจัดอบรมออนไลน์  

 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต            ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
วันที่จัดอบรม:  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
จ านวนที่เปิดรับ:  ไม่จ ากัดจ านวน   
สถานทีจ่ัดอบรม: อบรมออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application) 
  

 



 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
2. สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย  
 
เวลาในการจัดฝึกอบรม 

จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น จ านวน 6 ชั่วโมง (รวมเวลาตลอดหลักสูตร 6 ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 การบรรยายโดยวิทยาการ พร้อมทั้งปฏิบัติจริงในระหว่างการฝึกอบรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ผ่านการอบรมจะได้พัฒนาทักษะ (Upskill) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระบบการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   
2. บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training)  
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง         

ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหาร   

งานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน  
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผูเ้ข้าอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขการอบรม) 
3. บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training) 
 

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
 
 

  

http://sduthelink.dusit.ac.th/
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ก าหนดการ 
หลักสูตร“การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00–16.00 น.  
อบรมออนไลน์ (Live Streaming)  ผ่านระบบ Zoom  

 
              

 
 

  09.00–09.30 น.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
- มอบนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
09.30–11.30 น.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อ านวยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

บรรยายในหัวข้อดังนี้ 
- ⚫  แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO Enterprise Management 2017 
- ⚫  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร  
-    จัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหาร 
-    จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
-    ระดับองค์กร  
- ⚫  ความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายการ 
-     ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

   11.30–12.00 น.      จัดกลุ่ม Work Shop ระดมความเห็นการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
13.00–15.00 น. ระดมความเห็นการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
15.00–16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนบริหารความเสี่ยงจากการระดมความคิดเห็น 

 
              

 
 
หมายเหตุ :   1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 2. เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักการอบรม 
 3. เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 


