
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) 

  ส าหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม             รุ่นที่ 33 

 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2564   

 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  

       จัดโดย        สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การบรหิารโครงการเริ่มเขา้มามีบทบาทส าคญัมากขึ้นในองค์กรเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มี         
การท างานในลกัษณะทีเ่ป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสรา้ง  โครงการดา้นงานวศิวกรรมต่าง ๆ ดงันัน้  องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งดา้น
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละดา้นวศิวกรรมดงักล่าว จ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้ามารถแขง่ขัน้ได้ 
 หวัใจส าคญัอย่างหนึ่ง คอืประยุกต์หลกัการด้านการบรหิารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเริม่
ตัง้แต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จ ากดั  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และ
ปฏสิมัพนัธก์บัผูท้ างานทกุฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการทกุกระบวนการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมโดยเฉพาะดา้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละดา้นวศิวกรรมรบัทราบและเขา้ใจหลกัการบรหิารงานโครงการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถวางแผนโครงการได ้(Project Baseline Schedule) 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมทราบหลกัการในการตดิตามและควบคมุโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทัง้ประเดน็
ส าคญัของการจดัการดา้นบุคลากรโครงการ 

3. เพือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมมกีารอภปิรายในกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง              
ผูเ้ขา้อบรม และวทิยากร เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แกอ่งคก์รต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูบ้รหิารโครงการ (Project Manager) หรอืหวัหน้าโครงการ (Project Leader) 
 ผูท้ีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัโครงการงาน (Project Team Member) 
 เจา้ของระบบงาน และผูใ้ชร้ะบบงาน (Users) 
 ผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไป 

 
 

    
วิทยากรโดย  ดร.สุทธิ   ภาษีผล 

   ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 
 
 

 
 
 
  

รับจ านวน 
35 ท่าน 



 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

 Project Management Overview(ภาอรทมขธนการบรผหารโใรนการ) 

 ใ านผฬามและทัตถภประสนใ์ขธนการบรผหารโใรนการ 

 การเปรฝฬบเทฝฬบระหท่านการท านานทัท่โปและการท านานเป็นโใรนการ 

 Project Life Cycle (ทัฎจักรโใรนการ) 

 ลักษณะและอฤตผกรรมทัท่โปขธนโใรนการ 

 Feasibility Study (การถพกษาใทามเป็นโปโด้) 

 หลักการส าใัญขธนการถพกษาในเรฟ่ธนขธนใทามเป็นโปโด้ 

 ผลประโฬชน์ทฝ่ใภ้มใ่า และทผธฝการใ านทณ 

 Project Evaluation (การตผดตามและประเมผนผลโใรนการ) 

 แนทใผดในการประเมผนผลทัน้ระหท่านและหลันโใรนการเสรไจและ Workshop 

 Project Planning (การทานแผนโใรนการ) 

 ใ าถามส าใัญในการทานแผนนาน 

 การจัดแบ่นนานเป็นโใรนสร้าน (WBS) และ Workshop 

 หลักการ GANTT Chart  และ CPM 

 หลักการปรับเทลาแผนนานภาฬใต้ต้นทภนทฝ่เอผ่มขพ้นน้ธฬทฝ่สภดและกรณฝถพกษา 

 แนทใผดการประเมผนใทามเสฝ่ฬน 

 กลโกส าใัญทฝ่จะท าให้โใรนการประสบใทามส าเรไจ 

 Project Monitoring (การตผดตามเฝ้าระทันโใรนการ) 

 ใทามหมาฬขธนการเฝ้าระทัน และตผดตามนาน 

 การใทบใภม(Control)เมฟ่ธเกผดการเปลฝ่ฬนแปลนและหลักการในการใทบใภม 

 การใ านทณและทผเใราะห์หาผลการด าเนผนนาน (Earned Value  Analysis) 

 Project Organization (การจัดธนใ์กรโใรนสร้าน) 

 Theory of Human Behavior (ทฤษฎฝบภใลากร) 

 หน้าทฝ่ และใทามรับผผดชธบขธนแต่ละใณะ / บภใใลในโใรนการ 

 สาเหตภขธนใทามส าเรไจและใทามล้มเหลทขธนโใรนการในการบรผหารนานบภใใล 

 กรณฝถพกษาด้านบภใลากร 
 
 

ติดตอ่สอบถามหรอืสมคัรการอบรมได้ที่ คณุสพุรรณีย ์แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th , Website: www.eit.or.th 
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ระหว่างวันที่ 18 – 19  พฤษภาคม 2564   ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อาคาร  ......................... ซอย   ..........................  

ถนน ...................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ...............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทสมาชิก ช าระก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม  2564 ช าระหลังวันที ่10 พฤษภาคม 2564 

 สมาชิก วสท.  4,800 /ท่าน 5,300 /ท่าน 

 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ  5,000 /ท่าน        5,500 / ท่าน 

 บุคคลทั่วไป  5,300 /ท่าน 5,800 / ท่าน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%)อัตราค่าลงทะเบียน   

** รับจ ากัดเพยีง 35 คน แรกที่ส่งใบสมคัรเท่านั้น ** 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : supannee@eit.or.th 

 
 


