
 โครงการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เร่ือง 

  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) 
  ส าหรับในด้านธุรกจิก่อสร้างและด้านวิศวกรรม  รุ่นท่ี 36 

ระหวา่งวนัท่ี 13 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-16.00 น. (เปิดระบบให้ลงทะเบียนเขา้อรมเวลา 08.30 น.) 
                                   จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

วิทยากรโดย ดร.สุทธิ   ภาษีผล 
   ท่ีปรึกษาอิสระ และ 
   อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารโครงการเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัมากขึ้นในองคก์รเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในธุรกิจท่ีมีการท างานในลกัษณะ
ท่ีเป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการดา้นงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละดา้น
วิศวกรรมดงักล่าว จ าเป็นตอ้งปรับตวัให้สามารถแข่งขั้นได ้
 หัวใจส าคญัอยา่งหน่ึง คือประยุกตห์ลกัการดา้นการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกตอ้ง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์
ความเป็นไปได ้วางแผนงานภายใตร้ะยะเวลาท่ีจ ากดั  ตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า  และปฏิสัมพนัธ์กบัผูท้  างานทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้สามารถด าเนินการทุกกระบวนการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมโดยเฉพาะดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละดา้นวิศวกรรมรับทราบและเขา้ใจหลกัการบริหารงานโครงการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได ้(Project Baseline Schedule) 
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบหลกัการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นส าคญัของการ

จดัการดา้นบุคลากรโครงการ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ขา้อบรม และ

วิทยากร เพ่ือให้สามารถประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์แก่องคก์รต่อไป 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

• ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager) หรือหวัหนา้โครงการ (Project Leader) 
• ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัโครงการงาน (Project Team Member) 
• เจา้ของระบบงาน และผูใ้ชร้ะบบงาน (Users) 
• ผูท่ี้มีความสนใจทัว่ไป 

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมลูได้ท่ี 

นางสาวชฎาพร  พงษอ่ิ์ม  เจา้หนา้ท่ี วสท. 
โทรศพัท ์02-184-4600-9 ต่อ 538  E-mail: Chadaporn.eit@gmail.com 

ประกาศนียบัตร 
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับการบันทึกหน่วยการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (CPD)  
จ านวนหน่วย PDU 24 หน่วย  
 



 

โครงสร้างหลักสูตร 

• Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ) 
• ค านิยามและวตัถุประสงคข์องการบริหารโครงการ 
• การเปรียบเทียบระหว่างการท างานทัว่ไปและการท างานเป็นโครงการ 
• Project Life Cycle (วฎัจกัรโครงการ) 
• การก าหนด Project Scope (ขอบเขตโครงการ) 
• องคป์ระกอบส าคญัของ Project Scope 
• Workshop 
• Decision Matrix (ตารางแมทริกซ์เพื่อการตดัสินใจ) 
• แนวคิด Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได)้ 
• Project Organization (โครงสร้างองคก์รในโครงการ) 
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีพฤติกรรมบุคลากร) 
• ปัญหาท่ีมกัพบในการบริหารงานบุคคล 
• กรณีศึกษาดา้นบุคลากร 
• Project Planning (การวางแผนโครงการ) 
 

• ค าถามส าคญัในการวางแผนงาน 
• การจดัแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS)  
• หลกัการ GANTT Chart  และ CPM 
• การประยกุต ์Software เพื่อใชใ้นการบริหารโครงการดา้นเวลา 
• หลกัการปรับเวลาแผนงานภายใตต้น้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นนอ้ยท่ีสุด 
• แนวคิด Risk Management (การจดัการความเส่ียง) 
• การระบุและประเมินความเส่ียง 
• Workshop 
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวงัโครงการ) 
• การค านวณและวิเคราะห์หา Earned Value  
• การระบุสถานะของโครงการดา้นเวลาและค่าใชจ่้ายระหว่างท่ี

ด าเนินโครงการ 
• กรณีศึกษา 
• แนวคิด Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ) 

 

อตัราค่าลงทะเบียน (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  และไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 

ประเภทสมาชิก ช าระก่อนวนัที่ 10 มีนาคม 2566 

 สมาชิก วสท.  2,500 /ท่าน 

 พนกังานรัฐ/วิสาหกิจ  3,200 /ท่าน 

 บุคคลทัว่ไป  3,500 /ท่าน 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เช็ค  ส่ังจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

➢ ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1 
➢ ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ ์     เลขท่ี 147-4-32388-6 
➢ ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส์    เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2184-4662  โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail :  Chadaporn.eit@gmail.com 

 

สมัครอบรมออนไลน์โดยแสกน QR Code 
 
  

  

 


