
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ   (Project Management in Practice)  

ส าหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นท่ี 21 
วันที่ 19 – 20  ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตผุล 
 การบริหารโครงการเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการท างานใน
ลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรที่เก่ียวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้ 
 หัวใจส าคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเร่ิมตั้งแต่การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และปฏิสัมพันธ์กับผู้ท างานทุก
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และดา้นวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลกัการบริหารงานโครงการอย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule) 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลกัการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเดน็

ส าคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้า

อบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader) 
 ผู้ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member) 
 เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users) 
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 

 
 

วิทยากร ดร.สุทธิ   ภาษีผล 
ที่ปรึกษาอิสระ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ) 
 ค านิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ 
 การเปรยีบเทียบระหว่างการท างานท่ัวไปและการท างานเป็นโครงการ 
 Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ) 
 ลักษณะและพฤติกรรมท่ัวไปของโครงการ 
 Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้) 
 หลักการส าคัญของการศึกษาในเรือ่งของความเป็นไปได ้

รับจ ากัดเพียง 
35 ท่าน 

CPD 18 หน่วย 



 ผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่า และวิธีการค านวณ 
 Project Evaluation (การตดิตามและประเมินผลโครงการ) 
 แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหวา่งและหลังโครงการเสร็จและ Workshop 
 Project Planning (การวางแผนโครงการ) 
 ค าถามส าคญัในการวางแผนงาน 
 การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop 
 หลักการ GANTT Chart  และ CPM 
 หลักการปรับเวลาแผนงานภายใตต้้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นน้อยท่ีสุดและกรณศีึกษา 
 แนวคิดการประเมินความเสี่ยง 
 กลไกส าคัญที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
 Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ) 
 ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน 
 การควบคุม(Control)เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม 
 การค านวณและวเิคราะห์หาผลการด าเนินงาน (Earned Value  Analysis) 
 Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง) 
 Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร) 
 หน้าท่ี และความรับผดิชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ 
 สาเหตุของความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล 
 กรณีศึกษาด้านบุคลากร 
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  

โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192708-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร 
โทรสาร 0-23192710-1, 0-21844597-8   
e-mail : chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th   
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ   (Project Management in Practice)  
ส าหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นท่ี 21 

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม 2ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ..................................................................................................เลขท่ี…………….....………หมู่ที…่…………........... 

อาคาร………………………………………..ซอย.......................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................. 

อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท.์.................................... 

โทรสาร........................................................E-mail : .............................................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..............................................................................  โทรศัพท์   .................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .............................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.       4,800  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    5,000  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป      5,300  บาท/ท่าน 

 (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%)อัตราค่าลงทะเบียน  ** รับ
จ ากัดเพียง 35 คน แรกที่ส่งใบสมัครเท่านั้น ** 
  
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 

 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลปิเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 
               ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2319-2710-1, โทร 0-21844600-9    หรือ e-mail : chadaporn.eit@gmail.com 

 
 


