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การบริหารโครงการ

เพียง

รับจำ�กัด

35 ท่าน

สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ

(Project Management Fundamentals)
วันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
เวลา 9.00-16.00 น.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำ�โครงการต่างๆ
ไม่ว่าเป็น
โครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชน
เป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำ�เนินการ ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำ�ให้โครงการหลาย
โครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการขาดทุนได้
แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำ�โครงการของตนเอง ความรู้ ความชำ�นาญในการบริหารงาน
โครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำ�คัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำ�เป็นจะ
ต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำ�เร็จหรือล้มเหลว
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากหลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ เป็นหลักสูตรที่ให้
ความรู้ในรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน
การปฏิบัติงาน การติดตามและควบคุมงาน และการปิดโครงการ
นอกจากได้ความรู้ในการบริหารโครงการในรายละเอียดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่าง
ของเครื่องมือที่ใช้บริหารโครงการ และตัวอย่างและแม่แบบ (templates) ของเอกสารที่ใช้ใน
โครงการไปด้วยเพื่อนำ�ไปใช้งานจริง หรือนำ�ไปดัดแปลงเพื่อใช้งาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานบริหารโครงการได้เรียนรู้ในรายละเอียดของวิธีบริหาร
โครงการในแต่ละขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์บริหารโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน หรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ

วิทยากร			
พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำ�รงค์ PMP
• Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
• กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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• วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ (Project life Cycle)
• การจัดทำ�โครงการ (Project Initiation)
o โครงการของเอกชน
		
การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
		
การจัดทำ�กฎบัตรโครงการ (Project Charter)
o โครงการของรัฐ
• การวางแผนโครงการ
o การทำ�แผนบริหารโครงการ
o การทำ�แผนบริหารขอบเขตโครงการ
o การรวบรวมความต้องการ
o การกำ�หนดขอบเขตโครงการ
o การสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure – WBS)
o การทำ�แผนบริหารตารางเวลาดำ�เนินงาน
o การระบุกิจกรรม
o การจัดลำ�ดับกิจกรรม
o การประเมินทรัพยากร
o การประเมินเวลา
o การทำ�แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
o การทำ�แผนบริหารความเสี่ยง
o การระบุความเสี่ยง
o การทำ� Qualitative Risk Analysis
o การทำ� Quantitative Risk Analysis
o การทำ�แผนตอบสนองต่อความเสี่ยง
o การพัฒนาตารางเวลาดำ�เนินงาน
o การทำ�แผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
o การทำ�แผนบริหารการสื่อสาร
o การทำ�แผนบริหารคุณภาพ
o การทำ�แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
o การทำ�แผนบริหารต้นทุนโครงการ
o การประเมินต้นทุนโครงการ
o การกำ�หนดงบประมาณ
• การดำ�เนินงานโครงการ
o การจัดหาทีมงาน
o การพัฒนาทีมงาน
o การบริหารทีมงาน
o การดำ�เนินกิจกรรมตามแผน
o การดำ�เนินกิจกรรม QA
o การดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
o การบริหารการสื่อสาร
o การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การติดตามและควบคุมโครงการ
o การติดตามและควบคุมงาน
o การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
o การ validate scope
o การควบคุมขอบเขตงาน
o การควบคุมตารางเวลาดำ�เนินงาน
o การควบคุมต้นทุน
o การควบคุมคุณภาพ
o การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
o การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
o การบริหารความเสี่ยง
• การปิดโครงการ
o การปิดโครงการหรือเฟส
o การปิดการจัดซื้อจัดจ้าง
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การบริหารโครงการสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ
(Project Management Fundamentals)

วันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ขอสำ�รองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร)**

1) ชื่อ-นามสกุล
2) ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)
ซอย
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์
ผู้ประสานงานโดย
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี

อัตราค่าลงทะเบียน

โทรสาร

เลขที่สมาชิก วสท.
เลขที่สมาชิก วสท.
เลขที่
หมู่ที่ อาคาร
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์.
E-mail:
โทรศัพท์
ส�ำนักงานใหญ่    สาขา

(อัตรานีร้ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รบั
การยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%) อัตราค่าลงทะเบียน ** รับจำ�กัดเพียง 35 คน แรกที่ส่งใบสมัครเท่านั้น **

ประเภทสมาชิก
r สมาชิก วสท. เท่านั้น
r ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
r บุคคลทั่วไป

ชำ�ระก่อนวันที่ 15 เมษายน 2561 ชำ�ระหลังวันที่ 15 เมษายน 2561

9,500 บาท/ท่าน
11,000 บาท/ท่าน
12,500 บาท/ท่าน

10,000 บาท/ท่าน
11,500 บาท/ท่าน
13,000 บาท/ท่าน

การช�ำระเงิน

¦ เงินสด ชำ�ระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 ซ.รามคำ�แหง 39
¦ เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
		
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-03026-1
		
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

487 รามค�ำแหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามค�ำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 523  โทรสาร 0-2184-4662  E-mail : sangdaw.eit@gmail.com

