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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบการบริหาร และกำกับความเสี่ยง

โครงการลงทุนตามมาตรฐาน ISO 21500” 
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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบการบริหาร และกำกับความเสี่ยงโครงการลงทุนตามมาตรฐาน 
ISO 21500” 

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วนั 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 การตรวจสอบการบริหารและกำกับความเสี่ยงโครงการลงทุน เป็นหนึ่งในงานตรวจสอบภายในที่สำคัญ
ขององค์กร ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จผ่านการดำเนินโครงการ ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
และกรอบเวลาที่กำหนด จึงเป็นการตรวจสอบที่มีลักษณะการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อสรุปประเด็นที่เป็น
บทเรียนสำหรับการเรียนรู้ เกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อผิดพลาดที่อาจจะทำให้โครงการเกิดความล้มเหลว เพ่ือ
นำมาให้คำแนะนำและกระตุ้นเตือนเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้มีการดำเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีในรอบการบริหารจัดการต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลเพ่ือการบริหารความเสี่ยง

โครงการสามารถทำความเข้าใจต่อแนวคิดการดำเนินโครงการ โดยใช้มาตรฐาน ISO 21500 ที่ได้รับการ
ยอมรับในการนำมาบริหารจัดการ   

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการติดตามประเมินผลความเสี่ยงของโครงการตาม
วงจรบริหารของ ISO 21500 

2.3 เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมได้แนวทางที่ช่วยในการพัฒนา ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบหรือ
ติดตามประเมินผลโครงการบนฐานความเสี่ยง (RISK BASED) 

 
3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1) หลักการและแนวคิดของมาตรฐาน  ISO 21500 ที่ทำให้ได้รับการยอมรับ 
2) การตรวจสอบหรือกำกับดูแลโครงการตามองค์ประกอบหลักของโครงการ 10 กระบวนการหลัก 

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ 
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3) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้รายองค์ประกอบของโครงการ  ที่ใช้ในการพัฒนา PROJECT 
AUDIT UNIVERSE /PROJECT RISK UNIVERSE 

4) แนวทางการจัดการโครงการที่ดีที่ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการ เอกสารหลักฐาน
ในการตรวจสอบโครงการ  

5) ขอบเขตการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการที ่แตกต่างจาก PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE และ STEERING COMMITTEE 

6) แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตาม
มาตรฐาน   ISO 21500 

7) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการและระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผล
โครงการ  ตามมาตรฐาน ISO 21500 

8) ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย เพื่อการยอมรับการตรวจสอบโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

 

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน   40  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
2) ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ  
3) เจ้าของกิจการ 
4) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 
5) ผู้สนใจทั่วไป 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 
*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 3,900.-บาท  
 

9. วิทยากร 
  อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 
 
 
10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

 
 

11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

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

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
 

  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
mailto:acc-siripattana@nida.ac.th
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ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบการบริหาร และกำกับความเสี่ยงโครงการลงทุนตามมาตรฐาน 
ISO 21500” 

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วนั 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1) หลักการและแนวคิดของมาตรฐาน  ISO 21500 ที่ทำให้ได้รับการยอมรับ 
2) การตรวจสอบหรือกำกับดูแลโครงการตามองค์ประกอบหลักของโครงการ 10 

กระบวนการหลัก รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ 

13.00 – 16.00 น. 

3) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้รายองค์ประกอบของโครงการ  ที่ใช้ในการ
พัฒนา PROJECT AUDIT UNIVERSE /PROJECT RISK UNIVERSE 

4) แนวทางการจัดการโครงการที่ดีที่ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการ 
เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบโครงการ  

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

5) ขอบเขตการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการที ่แตกต่างจาก PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE และ STEERING COMMITTEE 

6) แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการตามมาตรฐาน   ISO 21500 

13.00 – 16.00 น. 

7) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการและระดับความสำเร็จของการ
ติดตามประเมินผลโครงการ  ตามมาตรฐาน ISO 21500 

8) ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย เพ่ือการยอมรับการตรวจสอบโครงการ และ
การติดตามประเมินผลโครงการ 

หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 
  14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


