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หลกัการและเหตผุล: 

จากสถานการณ์โลกปัจจุบัน เต็มไปดว้ยสถานการณ์ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซอ้น และความ
คลุมเครือสูง เกดิปัจจัยซับซอ้นขึน้มากมายทัง้ภายในและภายนอกองค์กรท าใหย้ากต่อการตัดสนิใจและคาดการณ์ 

สถานการณ์เหลา่นี้ลว้นเป็นความเสีย่ง ตอ่การไรเ้สถยีรภาพ ขาดความเชือ่มั่น เกดิการเปลีย่นแปลงสงูและรวดเร็วอย่างไร ้

กฎเกณฑ ์ท าใหอ้งคก์รตา่งไดร้ับผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญ 

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงดังกล่าว เป็นสิง่ทา้ทายผูน้ าองคก์รต่อการปรับตัว และเขา้ใจในสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลง ผูน้ าองคก์รตอ้งเขา้ใจและรับรูค้วามเสีย่งทีอ่งคก์รก าลังเผชญิ ตอ้งสามารถเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง สรา้ง
ศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรใหม้ีความพรอ้มเพื่อรับมือไดทั้นต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ

เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถปรับตัวต่อการด าเนนิกจิการหรอืภารกจิไดโ้ดยปกตอิยา่งต่อเนื่อง และสามารถบรหิารจัดการองคก์ร

ในภาวะวกิฤตไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถด าเนนิกจิการหรอืภารกจิใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

องคก์รควรตระหนักถงึการน าหลักการบรหิารจัดการเชงิรุกเพือ่ป้องกันปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ยการก ากับดูแลการบรหิาร
จัดการความเสีย่งขององคก์ร ดว้ยการน ากระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งตามแนวมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นเครื่องมือ

ด าเนนิการท่ัวทัง้องคก์ร อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิความยั่งยืนต่อกจิการหรือภารกจิขององค์กร 
และมภีูมติา้นทานต่อสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน และภายนอกทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะระบบการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในการวเิคราะห์และคาดการณ์สิง่ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต ท าใหส้ามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนนิงาน และการวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบรหิารจัดการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

กระบวนการตัดสนิใจ ซึง่สง่ผลใหผ้ลลัพธใ์นการปฏบัิตงิานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีการบรหิารจัดการความเสีย่งเป็นการ

ด าเนนิการเพือ่รองรับโอกาสการเกดิเหตุการณ์ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตอย่างมหีลักการ มเีหตุมผีลและมี
วธิคีวบคุมจัดการความเสีย่งเพือ่ลดโอกาสการเกดิเหตุหรอืป้องกันความเสยีหายเอาไวล้่วงหนา้ และหากยังมโีอกาสเกดิ

ความเสยีหายขึน้ ความเสยีหายทีไ่ดร้ับก็จะนอ้ยกว่าการไม่มีการก ากับดูแลดา้นการบรหิารจัดการความเสีย่ง จงึเป็นการ
ชว่ยใหก้ารประกอบกจิการหรอืภารกจิขององคก์รสามารถบรรลผุลความส าเร็จตามวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีอ่งคก์รได ้

ก าหนดไว ้

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร นอกจากผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรูด้า้นระบบการบรหิารจัดการ
ความเสีย่ง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 และความรูจ้ากกรณีศกึษาที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการก ากับดูแลการ

บรหิารจัดการความเสีย่งใหกั้บองคก์รภาครัฐและเอกชน ผูเ้ขา้รับการอบรมยังจะไดร้ับการฝึกปฏบัิต ิทัง้นี้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตขิองแต่ละกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่ง และสามารถน าไป

ประยุกต์ปฏบัิตใิหเ้กดิความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเกดิประโยชน์แก่
องคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

 

วตัถปุระสงค:์ 
• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และตระหนักถงึความส าคัญของการก ากับดูแลดา้นการบรหิารจัดการความเสี่ยง

ขององคก์ร 
• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในขอบเขตและหนา้ทีร่ับผดิชอบของการก ากับดแูลการบรหิารจัดการความเสีย่งของ

องคก์ร 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการน าหลักการการบรหิารจัดการความเสีย่งตามมาตรฐานสากลไปประยุกตใ์ช ้

โดยผ่านกระบวนการคดิ วเิคราะห์หาสาเหตุ หาผลกระทบ และการพจิารณาทางเลือกเพื่อก าหนดแนวทาง

ตอบสนองความเสีย่ง ใหม้คีวามพรอ้มรับมอืไดทั้นตอ่สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารองคก์ร 

• ผูม้บีทบาทในการก ากับดูแลการบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร 

• ผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• ผูส้นใจท่ัวไป  
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ความรูด้า้นความเสีย่งเบือ้งตน้ 

 

ITM131 : ISO 31000:2018 - Enterprise Risk Management Process for Sustainable 

Achievement : กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งระดบัองคก์รใหส้มัฤทธิผ์ลอยา่งย ัง่ยนื  

ตามแนวมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 
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เนือ้หาหลกัสูตร: 

• ความรูท่ั้วไปเกีย่วกับความเสีย่ง 

• ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการบรหิารจัดการความเสีย่งจากยคุ VUCA World สู ่BANI World 

• องคป์ระกอบของความเสีย่ง 

• แนวคดิ และเทคนคิเพือ่การวเิคราะห ์คน้หาสาเหต ุทีม่า และปัจจัยของความเสีย่ง 

• แนวทางการก าหนดนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร 

• แนวทางการก าหนดโครงสรา้งการก ากับดแูลการบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร 

• แนวทางการก าหนดขอบเขตและหนา้ทีร่ับผดิชอบ ใหกั้บผูม้บีทบาทในการก ากับดูแลการบรหิารจัดการ 
ความเสีย่งขององคก์ร 

• แนวทางการก าหนดระดับความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้(Acceptable risk) 

• การประยกุตใ์ชร้ะบบการบรหิารจัดการความเสีย่ง ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 

o แนวทางการก าหนดหลักการในการบรหิารจัดการความเสีย่ง (Principles) 
o การจัดท ากรอบการบรหิารจัดการความเสีย่ง (Framework) 

1) ภาวะผูน้ าและความมุง่มั่นของผูบ้รหิารองคก์ร (Leadership and commitment) 

2) แนวทางการบรูณาการการบรหิารจัดการความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกับแผนการด าเนนิงาน  
และโครงสรา้งขององคก์ร (Integration) 

3) แนวทางการออกแบบกรอบส าหรับการบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร (Design) 
4) แนวทางการด าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร (Implementation) 

5) แนวทางการประเมนิผลการบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร (Evaluation) 

6) แนวทางการรายงานผลการบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร (Reporting) 
7) แนวทางการปรับปรุงกรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างตอ่เนื่อง (Improvement) 

o การจัดท ากระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่ง (Process) 
1) แนวทางการจัดการการสือ่สาร การใหค้ าแนะน า และค าปรกึษาดา้นความเสีย่ง  

(Communication and consultation) 
2) แนวทางการก าหนดวัตถุประสงค ์ขอบเขต สภาพแวดลอ้ม และกฎเกณฑด์า้นความเสีย่ง  

(Scope, context and criteria) 

3) แนวทางการประเมนิความเสีย่ง (Risk assessment) 

- กระบวนการระบคุวามเสีย่งขององคก์ร (Risk identification) 

- กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk analysis) 

- การประยกุตใ์ชง้านเครือ่งมอื (Bow Tie Diagram: BTD) เพือ่การวเิคราะห ์ 

และประเมนิความเสีย่งขององคก์ร 

- การประเมนิและการก าหนดเกณฑป์ระเมนิโอกาสการเกดิ (Likelihood) ความเสีย่ง 

- การประเมนิและการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลกระทบ (Impact) ของความเสีย่ง 

- แนวทางการก าหนดระดับความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้(Acceptable risk level) 
4) แนวทางการจัดการความเสีย่ง (Risk treatment) 

- การวเิคราะหท์างเลอืกในการจัดการความเสีย่ง 

- การวเิคราะห ์Cost-Benefit ของแตล่ะทางเลอืกในการจัดการความเสีย่ง 

- การจัดท าแผนบรหิารจัดการความเสีย่ง (Risk mitigation plan) 

5) แนวทางการตดิตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบการบรหิารจัดการความเสีย่ง  
(Monitoring and review) 

- การตดิตามตรวจสอบและรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารจัดการความเสีย่ง 

- แนวทางการพจิารณาปรับปรุง แกไ้ข แผนบรหิารจัดการความเสีย่ง 

- การก าหนดแนวทางการทบทวนและปรับปรุงกรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

6) แนวทางการบันทกึและการรายงานความเสีย่ง (Recording and reporting) 

- การออกแบบวธิกีารรายงาน 

- แนวทางการวเิคราะหก์ าหนดความตอ้งการดา้นขอ้มลูทีจ่ะสือ่สารตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• แนวทางการน าเครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทัิลมาประยกุตใ์ชกั้บระบบบรหิารจัดการความเสีย่ง 
ขององคก์ร 

• แนวทางควบคมุจัดการความเสีย่งดว้ยการบรหิารจัดการเหตกุารณ์ผดิปกตแิละปัญหาจากการด าเนนิงาน 

(Incident and problem management) 

• แนวทางควบคมุจัดการความเสีย่งดว้ยการจัดการแผนฉุกเฉนิ (Contingency plan management) 

• แนวทาง และเทคนคิการบรหิารจัดการ ขอ้มลูฐานความเสีย่ง (Risk base information management)  
ใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างย่ังยนื 
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• แนวทางการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนักดา้นการบรหิารจัดการความเสีย่ง ใหเ้กดิกับบุคลากร 

ท่ัวทัง้องคก์ร จนเกดิเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

• Workshop 

 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

9,500 บาท 8,600 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   
 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

