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หลักการและเหตผุล 
 รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการท าโครงการต่าง  ๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง 
infrastructure ด้านต่าง ๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ 
 ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาด าเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
โครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลท าให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเอง
ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดทุนได้ 
 แม้องค์กรของเอกชนเองที่ท าโครงการของตนเอง  ความรู้ ความช านาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้
องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความส าคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่นผู้บริหาร 
และแผนกต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจ าเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลว 
 หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการแก่ผู้จัดการโครงฝ่ายรัฐและเอกชน ทีมบริหารโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง 
และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่นแผนกจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายผลิตเป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารโครงการทั้งรัฐและเอกชนได้เรียนรู้วิธบีริหารโครงการที่มีประสทิธิภาพตาม
หลักสากล 

2. เป็นพื้นฐานส าหรับผูท้ี่ต้องการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้จัดการโครงการในอนาคต 
3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจรายละเอียดในการบริหารโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ผูจ้ัดการโครงการและทีมบริหาร

โครงการต้องเผชิญ และสิ่งทีผู่้บริหารต้องท าเพื่อช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จได้ 
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีสว่นเก่ียวข้องกับโครงการในด้านใดด้านหนึ่งได้เรียนรู้ และท าความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคใน

การบริหารโครงการในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเก่ียวข้องกับตน ซึ่งตนเองมีส่วนทีช่่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได ้
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้จัดการโครงการ 

 ผู้ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับโครงการงาน 

PDU:  6 หน่วย 



 เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น 

 ผู้บริหาร 

 เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับโครงการ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

 พื้นฐานความเข้าใจทั่วไปของโครงการ 

o ความแตกต่างระหว่างโครงการและงานทั่วไป 

o สาเหตุที่ต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ 

o ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและส่วนอ่ืน ๆ ของการบริหารองค์กร 

 Portfolio 

 Program 

 PMO 

o ข้อจ ากัดด้านตา่ง ๆ ของโครงการ (project constraints) 

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

o ด้านตา่ง ๆ ของโครงการทีผู่้จัดการโครงการต้องบริหาร 

 เวลา 

 ต้นทุน 

 ขอบเขต 

 ทรัพยากรบุคคล 

 ความเสี่ยง 

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

 คุณภาพ 

 การสื่อสาร 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สาเหตุของความล้มเหลวในการบริหารงานโครงการโดยทัว่ไป 

 คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ 

 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle) 

 กระบวนการบริหารโครงการ 



o การเร่ิมต้นโครงการ  

 กิจกรรมและผลผลิตจากข้ันตอนนี้  

o การวางแผน  

 การวางแผนในด้านขอบเขตงาน ตารางเวลาในการด าเนินงาน ตน้ทุน คุณภาพ ความเสี่ยง การ

บริหารงานบุคคล การสื่อสาร ผูม้ีส่วนได้เสีย และการจัดซื้อจัดจา้ง 

o การด าเนินงานโครงการ  

 กิจกรรมในขั้นตอนนี้ 

o การติดตามและควบคุม  

 เร่ืองหลักที่ต้องติดตามและควบคุม 

 Earned Value Management 

 การควบคุมด้วยการแก้การเบี่ยงเบนจากแผน 

 การแก้ไขด้านเวลา (Schedule Control) 

 การแก้ไขด้านตน้ทุน (Cost Control) 

 ปัจจัยอ่ืนที่มผีลกระทบต่อเวลาและต้นทนุ 

 การควบคุมขอบเขตงาน (Scope Control) 

o การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)  

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

 การควบคุมการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย (Control of Stakeholder Engagement) 

 การบริหารทีมงาน (Management of Project Team) 

 การควบคุมการสื่อสาร (Communications Management) 

 การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurements Control) 

o การปิดโครงการ  

 องค์กรส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
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