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1. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารงานโครงการยังคงเป1นขั้นตอนการบริหารงานท่ีสำคัญของการเติบโตของกิจการ ซึ่งส?วน

หนึ่งของการบริหารโครงการมาจากการประเมินความเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีเปFดอยู? แต?อีกส?วนหนึ่งของการ

บริหารงานโครงการยังเป1นเรื่องของความเสี่ยง ซึ่งหากไม?มีหลักเกณฑO เงื่อนไข หรือแบบแผนที่สะทQอนแนวคิด

บนฐานความเสี่ยง (Risk-based thinking) เพื่อเตรียมความพรQอมในการรองรับเหตุการณOที่มีผลกระทบทาง

ลบต?อการดำเนินโครงการ ก็อาจจะเกิดสถานการณOท่ีโครงการไม?สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปeาหมายไดQ 

 การวิเคราะหO การประเมิน และการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงโครงการเป1นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง 

และเตรียมการจัดการไวQในวงจรการดำเนินโครงการอย?างนQอย 3 ระยะ เริ่มจากระยะการพิจารณาที่ถือเป1น

ส?วนแรกที่ตQองคำนึงถึงความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงจะปรากฏเป1นส?วนหนึ่งของขQอเสนอ

ดำเนินงานโครงการ รวมทั้ง การขออนุมัติงบประมาณส?วนหนึ่งเพื่อประกันความเส่ียง ทั้งการประกันตนเอง 

และการถ?ายโอนความเสี่ยงไปภายนอกโครงการ ระยะการสอดส?อง เพื่อหาสัญญาณบ?งชี้ความเสี่ยงระหว?าง

การดำเนินโครงการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงที่คาดไม?ถึงและขาดการเตรียมการต้ังแต?การขออนุมัติโครงการใน

ขั้นตอนแรก และการบริหารจัดการเพิ่มเติมตามสถานการณO จนถึงระยะสุดทQายคือการทบทวนและสรุป

บทเรียนที่ควรเรียนรูQเมื่อปFดโครงการ การรวบรวมปjจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และการ

สรQางองคOกรแห?งการเรียนรูQเพ่ือการพัฒนาอย?างมีแบบแผนและย่ังยืนต?อไปในอนาคต 

ทุกกิจการ หน?วยงานรัฐ-เอกชน ควรมีการพัฒนาการใหQองคOความรูQดQานการบริหารความเส่ียงโครงการท่ี

สำคัญและทันสมัย เพื่อช?วยใหQผูQรับผิดชอบโครงการมีแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่เป1นบรรทัด

ฐานเดียวกัน เพียงพอตามความจำเป1นในแต?ละลักษณะและรูปแบบของโครงการ เกิดความเขQาใจและการ

เรียนรูQเพ่ือนำไปใชQไดQจริงในภาคปฏิบัติดQวยความถูกตQองและม่ันใจ นำไปสู?การพัฒนาเป1นองคOความรูQ (KM) เพ่ือ

สืบคQนในภายหลังไดQต?อไป 
 

 

2. วัตถุประสงค7 
 

1. เพ่ือใหQผูQเขQาอบรมตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับแนวคิดการบริหารโครงการบนฐานความเส่ียง 

2. เพ่ือใหQผูQเขQาอบรมเขQาใจรูปแบบของการทำแผนสำรองเผ่ือฉุกเฉินรองรับความเส่ียงโครงการ 
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3. เพื่อใหQผูQเขQาอบรมมีความรูQความเขQาใจในการวิเคราะหOความเสี่ยงทั้งในช?วงวางแผนโครงการความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว?างดำเนินโครงการ และการทบทวนความเสี่ยงเพื่อสรุปบทเรียนที่ควรเรียนรูQ

เม่ือปFดโครงการ โดยใชQ Checklist/ Template 

 
3. ประโยชน7ท่ีผูAเขAารับการอบรมจะไดAรับ 
  

ผูQเขQารับการฝzกอบรมสามารถนำความรูQ และวิธีการต?างๆ ไปปรับใชQในการทำงานและพัฒนาการ

บริหารโครงการบนฐานความเส่ียงไดQอย?างเหมาะสมและถูกตQอง 

 
4. หัวขAอวิชาในหลักสูตร  

1. มาตรฐานการวิเคราะหOความเส่ียงโครงการ ISO 10006:2003   

2. แนวคิดการบริหารโครงการในส?วนของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส?วนทำใหQโครงการลQมเหลว 

- ความเส่ียงร?วมท่ีอาจจะเกิดกับโครงการท่ัวไป 

- ความเส่ียงเฉพาะเจาะจงท่ีอาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ 

3. แนวทางการบริหารความเส่ียงงานโครงการ 

- การทำแผนสำรองเผ่ือฉุกเฉินรองรับความเส่ียงโครงการ 

- การเฝeาระวัง และติดตามขQอบ?งช้ีความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดระหว?างการดำเนินโครงการ 

4. ระบบรายงานสถานะความเส่ียงโครงการ 

 

5. จำนวนผูAเขAารับการฝOกอบรม  

จำนวน   40  คน 

 

6. คุณสมบัติของผูAเขAารับการฝOกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม?จำกัดสาขา 
2. ผูQบริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูQบริหารฝ�ายต?าง ๆ อาทิ ฝ�ายทรัพยากร

บุคคลฝ�ายพัฒนาองคOกร ฝ�ายกลยุทธOองคOกร ฯลฯ  

3. เจQาของกิจการ 

4. เจQาหนQาท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผูQสนใจท่ัวไป 

7. วิธีการฝOกอบรม และระยะเวลาการฝOกอบรม   

อบรม Online ผ?านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO     

จำนวน  1 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 



 

                    หลกัสตูร การวิเคราะห*ความเส่ียง และการทำแผนบริหารความเส่ียงโครงการสำหรับผู<รับผิดชอบโครงการ                                     หน#า 3 
 จดัโดย สาํนกัสริพิฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

 
8. วิทยากร  

อาจารยOจิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ 
 

9. คVาธรรมเนียม 

ท?านละ 1,800.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝOกอบรม 

ผูQผ?านการฝzกอบรมจะตQองมีเวลาในการเขQารับการฝzกอบรมและเขQาร?วมกิจกรรมในหลักสูตรไม?นQอย

กว?ารQอยละ 85 ของระยะเวลาการฝzกอบรมทั้งหมดจึงจะไดQรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝzกอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO 

 

11. การสมัครและการชำระคVาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดQท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดQท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู?: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรO 
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1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท?านสามารถชำระค?าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขQาบัญชีเงินฝากออมทรัพยO ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรO ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรO สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส?ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรQอมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส?งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมไดQท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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วัน / เวลา หัวขAอการบรรยาย 

วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. มาตรฐานการวิเคราะหOความเส่ียงโครงการ ISO 10006:2003   

2. แนวคิดการบริหารโครงการในส?วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส?วน

ทำใหQโครงการลQมเหลว 

- ความเส่ียงร?วมท่ีอาจจะเกิดกับโครงการท่ัวไป 

- ความเส่ียงเฉพาะเจาะจงท่ีอาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ 

13.00 – 16.00 น. 

 3. แนวทางการบริหารความเส่ียงงานโครงการ 

- การทำแผนสำรองเผ่ือฉุกเฉินรองรับความเส่ียงโครงการ 

- การเฝeาระวัง และติดตามขQอบ?งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว?างการดำเนิน

โครงการ 

4. ระบบรายงานสถานะความเส่ียงโครงการ 

 

หมายเหตุ ช?วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช?วงเชQา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช?วงบ?าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


