
KMITL 1 ปรับปรุงครั้งท่ี ……… วันท่ี ….…/……../…….                         
แบบเสนอหลักสูตรฝกอบรมซ่ึงสามารถสะสมหนวยกิตได 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

1. ชื่อหลักสูตรอบรม พลังของคนกลาเสี่ยง สรางโอกาสใหกับชีวิต! 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
3. ผูสอน ช่ือ 1. ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช   2. ดร.อวิรุทธ ฉัตรมาลาทอง 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 
กรณีการเทียบหลักสตูรอบรมกับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ผูสอนเปน อาจารยบัณฑิตประจำ/อาจารยบัณฑิตพิเศษ ใหแนบมติสภาวิชาการ ท่ีเห็นชอบใหเปนอาจารย
บัณฑิตท่ีทำหนาสอนได หรือ 
 บุคคลภายนอก แนบประวัตผิลงานและความเช่ียวชาญ 

4. หลักการและเหตุผล 
 

ชีวิตประจำวันของมนุษยทุกคนอยูบนความไมแนนอน มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดอยูเสมอ การเรียนรูเรื่องบริหาร
ความเสี่ยงจะชวยทานสามารถสรางภูมิคุมใหกับตนเอง ทีมงาน รวมท้ังองคกร วิชา “Power of Taking Risks in Life!: พลังของคนกลาเสี่ยง สราง
โอกาสใหกับชีวิต” ใหทานไดเรียนรูเน้ือหาเก่ียวกับความเสี่ยง (Risk) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปรับประยุกตเรื่องบริหาร
ความเสี่ยงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานจริง การบริหารจัดการวิกฤติซึ่งเปนเรื่องรุนแรงและมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนอยูทามกลางโลกท่ีผันผวน
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ทายท่ีสุดเพ่ือสรางความคิดแบบนักบริหารความเสี่ยง (Risk Mindset) เพ่ือเปลี่ยนแปลงทานใหเปนคนกลาเสี่ยง เพ่ือ
สรางโอกาสใหแกชีวิตและองคกร 
 
5. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (ถาม)ี 
มีการสรางความรวมมือกับศูนยบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
6. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome)  
ความรูหรือทักษะท่ีคาดหวังวาผูผานการอบรมจะไดรับ 
LO1 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดแบบนักบริหารความเสี่ยง (Risk Mindset) สำหรับประยุกตใชงานจรงิ 
LO2 เพ่ือฝกทักษะในการบริหารจดัการความเสีย่งสำหรับใชในชีวิตประจำวันและการทำงาน 
LO3 เพ่ือศึกษากรณีตัวอยางท่ีดีของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังระดับบุคคลและองคกรช้ันนำ 
7. ระดับการศึกษาและคุณสมบัติท่ีผูสมัครเขาอบรมควรจะม ี
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา หรือ บุคคลท่ัวไป 
8. กลุมผูอบรมเปาหมาย เชน บุคคลท่ัวไป นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 
9. รูปแบบการเรียนการสอน  ช้ันเรียน (Face to face) 

 ออนไลน (Online) 
 ผสมผสาน (Face to face  + Online) 

10. ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน   ไทย     อังกฤษ     อ่ืน ๆ ………………………………………………………….. 
(เลือกไดมากกวา 1 ในกรณีท่ีสามารถเลือกใชภาษาตามความตองการหรือใหเหมาะกับผูอบรมได) 

11. สถานท่ีจัดการอบรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
     อาคาร/หอง ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ออนไลน 
 ท่ีสถานประกอบการ 
 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 

12. สิ่งท่ีผูเรียนจะไดรับเมื่อสำเร็จ
หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตร 
 สามารถสะสมหนวยกิต 
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………… 
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13. การเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาค 

……3 (3-0-6)……. หนวยกิต ใหยึดหลักการคดิหนวยกิตตามประกาศกระทรวงฯ คือ  
 15 ช่ัวโมงบรรยาย มีคาเปน 1 หนวยกิต 
 30 ช่ัวโมงฝกปฏิบัติ มีคาเปน 1 หนวยกิต 
 45 ช่ัวโมงฝกภาคสนามหรือทำโครงงาน มีคาเปน 1 หนวยกิต 

14. รายวิชาของสถาบันฯ ท่ีผูผานการ
อบรมสามารถขอเทียบโอนได (ถามี) 

90593008 วิชาเอาตัวรอด (SURVIVORS) 3(3-0-6) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
หรือ 
90642126 วิชาเอาตัวรอด (SURVIVORS) 3(3-0-6) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

15. จำนวนชั่วโมงเรียน  เวลาเรียนในช้ันเรียน แบบบรรยาย รวม …………………. ชม. 
 เวลาเรียนในช้ันเรียน แบบปฏิบัติ รวม …………………. ชม. 
 เวลาเรียนในช้ันเรียน แบบบรรยายควบคูกับปฏิบัติ รวม …………………. ชม. 
 เวลาเรียนออนไลน รวม ……45………. ชม. 

16. แผนการเรียน 
คร้ังท่ี หัวขอ/เนื้อหา รูปแบบการเรียน จำนวนชั่วโมง LOs 

1 Ep1 : Risk Management in Everyday Life 
- เตรียมพรอมรับมือกับความไมแนนอนของชีวิต เพราะความเสี่ยง
เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดจากทุกๆเรื่องของชีวิตประจำวัน 

Online 2 ชม. LO-1 
LO-2 

2 Ep2 : Introduction to Risk Management 
- เขาใจความเสีย่งและหลักการเบ้ืองตนของการบริหารความเสี่ยง 

Online 2 ชม. LO-1 
LO-2 

3 Ep3 : Risk Management in Organization  

- เขาใจกลไกการบริหารความเสี่ยงสำหรับองคกร กรอบบริหารความ

เสี่ยง ข้ันตอน และประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 
เปดการสนับสนุนโปรแกรมอานหนาจอแลว 

Online 2 ชม. LO-1 
LO-2 

4 Ep4 : Risk Management’s Case study : Kodak, Air Asia, 
Penguin, BearHouse 
- เรียนรูกรณีศึกษาขององคกรภาคธุรกิจท่ีใชในการบริหารจัดการ
ความเสีย่งและสรางโอกาสใหมภายใตสถานการณความไมแนนอน 

Online 2 ชม. LO-3 

5 Ep5 : Risk Management in Personal Financial Planning 
- เรียนรูวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินสวนบุคคลใหผูเรียนได
เขาใจการจัดการหน้ีสินและวางแผนการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

Online 2 ชม. LO-1 
LO-2 

6 Ep6 : Crisis Management’s Case study 
- เรียนรูการจัดการวิกฤติท้ังในเชิงหลักการ กระบวนการ และ
กรณีศึกษาขององคกรภาคธุรกิจท่ีใชในจัดการกับวิกฤติ 

Online 2 ชม. LO-1 
LO-2 

7 Ep7 : Risk Mindset 
- ปรับกรอบความคดิใหเขาใจความเสี่ยงในมมุมองใหมพรอมกลาท่ี
จะเสีย่งเพ่ือสรางโอกาสของชีวิต 

Online 2 ชม. LO-1 
 

8 Workshop ครั้งท่ี 1  
เรื่องการรับมือกับความไมแนนอนของชีวิต 

Online 4 ชม. LO-1 
LO-2 

9 Workshop ครั้งท่ี 2  
เรื่องการทำความเขาใจความเสี่ยงและหลักการเบ้ืองตนของการ
บริหารความเสี่ยง 

Online 4 ชม. LO-1 
LO-2 

10 Workshop ครั้งท่ี 3  
เรื่องการบริหารความเสีย่งสำหรับองคกร กรอบบริหารความเสี่ยง 

Online 4 ชม. LO-1 
LO-2 
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ข้ันตอน และประโยชนของการบรหิารความเสี่ยง 
11 Workshop ครั้งท่ี 4  

เรื่องการถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังระดับบุคคล
และองคกรช้ันนำ 

Online 4 ชม. LO-3 

12 Workshop ครั้งท่ี 5  
เรื่องวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินสวนบุคคล 

Online 4 ชม. LO-1 
LO-2 

13 Workshop ครั้งท่ี 6  
เรื่องการจัดการภาวะวิกฤต 

Online 4 ชม. LO-1 
LO-2 

14 Workshop ครั้งท่ี 7  
เรื่องการนำกรอบความคิดเรื่องความเสีย่งมาประยุกตใช 

Online 4 ชม. LO-1 
 

15 สอบวัดผล Online 3 ชม. LO-1 
17. การวัดผล 
กิจกรรมท่ี วิธีการวัดผล LOs ชวงเวลา สัดสวน % 

1 การเขาเรียนออนไลนและ Workshops LO-1, LO-2, 
LO-3 

ตลอดหลักสตูร 30 

2 การทำ Assignments LO-1, LO-2, 
LO-3 

ตลอดหลักสตูร 30 

3 การสอบวัดผล LO-1 ครั้งสุดทายของการเรียน 40 
18. ทรัพยากรท่ีใชในการเรียนการสอน 
18.1 ทรัพยากรท่ีมีอยูแลว หนังสือการบริหารความเสีย่งองคกร การบูรณาการรวมกับกลยุทธและผลการปฏิบัติงาน 2562, 

COSO 
 
 
 

18.2 ทรัพยากรท่ีตองจัดสรรเพ่ิมเติม 
(ถาม)ี 

Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance. (2017). 
Retrieved from https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Presentation-
September-2017.pdf 
 
 

 


