
 
 

 
 

โครงการอบรมหลักสูตร  

การบริหารโครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
รุ่นที่ 7   

(Project Management for Practitioners)  
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพ่ือใช้ในการท าโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง 
infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ 
 ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาด าเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลท าให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่า
จ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดทุนได้ 
 แม้องค์กรของเอกชนเองที่ท าโครงการของตนเอง  ความรู้ ความช านาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง
ที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความส าคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจ าเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้
โครงการประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากหลักสูตรพ้ืนฐานการบริหารโครงการ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอนของการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและควบคุมงาน และ
การปิดโครงการ 
 นอกจากได้ความรู้ในการบริหารโครงการในรายละเอียดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้บริหาร
โครงการ และตัวอย่างและแม่แบบ (templates) ของเอกสารที่ใช้ในโครงการไปด้วยเพื่อน าไปใช้งานจริง หรือน าไปดัดแปลง
เพ่ือใช้งาน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานบริหารโครงการได้เรียนรู้ในรายละเอียดของวิธีบริหารโครงการในแต่ละขั้นตอนที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักสากล 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหารโครงการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน  
 ผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ 

 
 
 

PDU 18 หน่วย 



วิทยากร พีรพงษ์  วสิษฐ์ธ ารงค์ PMP  
 Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI) 
 กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ประธานคณะกรรมการร่าง “แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ” 
 ประธานคณะกรรมการร่าง “แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการในระดับองค์กร” 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

 ทบทวนพื้นฐานความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ 
 วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ (Project life Cycle) ในแบบต่างๆ 
 การน าแนวความคิดด้าน Agile มาใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การจัดท าโครงการ (Project Initiation)  

o โครงการของเอกชน 
 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)       
 การจัดท ากฎบัตรโครงการ (Project Charter)  

o โครงการของรัฐ 
 การวางแผนโครงการ  

o การท าแผนบริหารโครงการ  
o การท าแผนบริหารขอบเขตโครงการ 
o การรวบรวมความต้องการ 
o การก าหนดขอบเขตโครงการ 
o การสร้างรายละเอียดโครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure – WBS) 
o การท าแผนบริหารตารางเวลาด าเนินงาน 
o การระบุกิจกรรม 
o การจัดล าดับกิจกรรม 
o การประเมินทรัพยากร 
o การประเมินเวลา 
o การท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
o การท าแผนบริหารความเสี่ยง 
o การระบุความเสี่ยง 
o การท า Qualitative Risk Analysis 
o การท า Quantitative Risk Analysis 
o การท าแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง  
o การพัฒนาตารางเวลาด าเนินงาน 
o การท าแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 
o การท าแผนบริหารการสื่อสาร  
o การท าแผนบริหารคุณภาพ  
o การท าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 
o การท าแผนบริหารต้นทุนโครงการ  

 



o การประเมินต้นทุนโครงการ  
o การก าหนดงบประมาณ  

 การด าเนินงานโครงการ  
o การจัดหาทีมงาน 
o การพัฒนาทีมงาน 
o การบริหารทีมงาน 
o การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
o การด าเนินกิจกรรม QA 
o การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
o การบริหารการสื่อสาร 
o การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การติดตามและควบคุมโครงการ  
o การติดตามและควบคุมงาน  
o การควบคุมการเปลี่ยนแปลง  
o การ validate scope 
o การควบคุมขอบเขตงาน 
o การควบคุมตารางเวลาด าเนินงาน 
o การควบคุมต้นทุน 
o การควบคุมคุณภาพ  
o การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 
o การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
o การบริหารความเสี่ยง  

 การปิดโครงการ 
o การปิดโครงการหรือเฟส 
o การปิดการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 คุณนพมาศ / คุณพรนิชา 

E-Mail  pinsuwan@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
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โครงการอบรมหลักสูตร  

การบริหารโครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 7   
(Project Management for Practitioners)  

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทสมาชิก ราคา  * กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
 สมาชิก วสท. เท่านัน้ 5,000 / ท่าน 
 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป  5,500 / ท่าน 

 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%,  เอกสารประกอบบรรยาย (ส่งให้เปน็ไฟล์ pdf.)  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 

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 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหต ุ: กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลปิเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 

               ส่งแฟกซ์มาที ่0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 ต่อ521    หรือ e-mail :   pinsuwan@eit.or.th 

 
 
สามารถ Scan QR Code ใบสมัครได้ที่นี ่
 
หรือ    
 
 

    สามารถสมัครได้ที่ลิงค์   https://forms.gle/ECJUHpzwMFfDXeVt5 
 
 

 
สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525   โทรสาร 0-2184-4662 E-Mail:  pinsuwan@eit.or.th ,   www.eit.or.th 
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http://www.eit.or.th/


 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
  มาที่  Fax No. :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงนิ
 ให้ท่านเต็มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ.  2548) 
2. ถือเปน็การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้
 นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลกูจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ วิศวกร 
และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 
การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 คุณนพมาศ / คุณพรนิชา 

E-Mail : pinsuwan@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
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