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ITM117 :  Project Management with IT Outsourcing Service Providers:  

                  การบรหิารโครงการกบัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (IT Outsourcing) 
 

หลกัการและเหตผุล : 

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) ในปัจจบุนั โดยเฉพาะการ เปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้กับหลายองคก์รทีต่า่งพากนัปรับปรุงเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหลกัแบบดัง่เดมิไปสูเ่ทคโนโลยี

ดจิทิัลสมัยใหม ่ทัง้นีก็้เพือ่รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีไ่ดต้อบรับและยอมรับต่อเทคโนโลยี

ดจิทิัลสมัยใหม่กันมากยิง่ขึน้จนแทบจะเป็นสว่นหนึ่งของการด ารงชวีติประจ าวันไปแลว้ก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเป็น

เทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกับ Big Data, AI, Machine Learning, RPA, NLP ,Blockchain ก็ตาม และเมือ่ใดทีเ่ทคโนโลย ี

5G ถกูน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย นวัตกรรมใหม่ๆ  จะเกดิขึน้อกีมากมายเพือ่รองรับเทคโนโลย ี5G เชน่ รองรับกับระบบ

อจัฉรยิะ (Smart), IoT, WiFi 6, ACPCs และ Autonomous Cars เป็นตน้ แตเ่ทคโนโลยดีจิทิลัเหลา่นี้ตา่งเป็น

เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมท่ีจ่ะตอ้งอาศัยบคุลากรทีม่คีวามพรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจและทักษะความช านาญถงึ

จะสามารถพัฒนาโครงการเทคโนโลยสีมัยใหมใ่หป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายได ้แตปั่จจบุนัในแตล่ะองคก์รจะมี

บคุลากรดา้นไอททีีม่คีณุสมบัตดิงักลา่วอยูเ่พยีงจ ากัดเทา่นัน้ ท าใหอ้งคก์รทีป่ระสงคจ์ะพัฒนาหรอืปรับปรุงเปลีย่นแปลง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองไปสูเ่ทคโนโลยดีจิทิัลสมัยใหม่ตอ้งเผชญิกับปัญหาดา้นความพรอ้มของ

บคุลากรไอท ีและหากองคก์รจัดท าโครงการขึน้ภายในองคก์รเองโดยขาดความพรอ้มดา้นบคุลากรไอท ีก็จะมโีอกาส

เสีย่งทีโ่ครงการจะลา่ชา้และไม่ประสบความความส าเร็จตามวัตถปุระสงคท์ีอ่งคก์รคาดหวงัไว ้   

 ดังนัน้หลายองคก์รจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว โดยอาศยัวธิกีารวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารจาก

ภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมม่าเป็นผูพั้ฒนาและปรับปรุงระบบฯใหก้ับองคก์ร แตด่ว้ยขอ้จ ากดัของผูใ้หบ้รกิาร IT 

Outsourcing ทีไ่มใ่ชบ่คุลากรภายในขององคก์รจงึท าใหข้าดประสบการณ์ ขาดความเขา้ใจ และความคุน้เคยกับ

รายละเอยีดและกระบวนการทางธรุกจิ (Business Process) ขององคก์ร อนัท าใหเ้กดิอปุสรรคแ์ละความเสีย่งตอ่การ

ด าเนนิโครงใหส้ าเร็จไดเ้ชน่กนั โดยเฉพาะกับองคก์รทีม่ลีักษณะความตอ้งการทางธรุกจิทีม่คีวามหลากหลายและมี

ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทีม่คีวามสลบัซับซอ้น อกีประการหนึง่ดว้ยสภาวะการแข็งขนัทางธรุกจิทีรุ่นแรงท าใหอ้งคก์รตา่งๆ 

พากนัแยง่ชงิความเป็นผูน้ าวา่ใครจะสามารถน าเสนอนวัตกรรมในรูปแบบเทคโนโลยสีมัยใหม่และตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดก้อ่นกัน จงึตา่งตอ้งเร่งรบีพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของตนเอง และท าให ้

การพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ยิง่เกดิความเสีย่งมากขึน้ จากขอ้มูลสถติขิองสาเหตทุีท่ าใหโ้ครงการประสบความลม้เหลวสว่น

ใหญม่ักเกดิจากเจา้ของโครงการขาดการตดิตาม การตรวจสอบ การควบคมุการด าเนนิโครงการร่วมกนักับ IT 

Outsourcing และขาดการประสานงานท าความเขา้ใจกับทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ และทีส่ าคัญเจา้ของ

โครงการสว่นใหญป่ลอ่ยปละละเลยไมใ่หค้วามส าคัญกับการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ องคก์รจะตอ้ง

ตระหนักถงึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กับโครงการ เพราะการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจัยเสีย่งส าคัญทีส่ามารถสง่ผล

ตอ่ความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของโครงการไดม้ากประการหนึง่ การเปลีย่นแปลงสามารถสง่ผลกระทบขึน้ตัง้แตก่อ่น

เริม่ตน้ด าเนนิโครงการ ระหวา่งด าเนนิโครงการ หรอืเมือ่ส ิน้สดุโครงการไปแลว้ก็เป็นได ้และการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ที่

เกดิขึน้ไม่วา่จะเกดิกบัสว่นใดก็ตามถอืเป็นสิง่ส าคญัทีท่า้ทายเจา้ของโครงการและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งวา่จะสามารถจัดการ

กบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เหลา่นัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม ่เพือ่ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิ

โครงการโดยรวมและสามารถท าใหโ้ครงการสามารถประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวไ้ด ้

อยา่งไรก็ตามหากองคก์รสามารถด าเนนิโครงการร่วมกนักับผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Outsourcing) ใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตัง้แตเ่ริม่ตน้ด าเนนิ

โครงการจนกระทัง่ส ิน้สดุการใหบ้รกิารของ  IT Outsourcing ก็จะสามารถควบคมุความเสีย่งจากโอกาสทีจ่ะเกดิปัญหา
และอปุสรรคทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การด าเนนิโครงการขององคก์รได ้ 

 
ในหลกัสตูรนีผู้เ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจในแตล่ะกระบวนการของการตดิตาม การตรวจสอบ 

การควบคมุการด าเนนิโครงการร่วมกนักับ IT Outsourcing การประสานงานท าความเขา้ใจกบัทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และ

การบรหิารการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้กบัการด าเนนิโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจากกรณีศกึษา
ทีเ่ป็นประสบการณ์ตรงจากการบรหิารโครงการทีผ่่านมา เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และ

สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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วตัถปุระสงค ์: 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการบรหิารโครงการร่วมกันกบัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Outsourcing) 
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการประเมนิความเสีย่งจากการด าเนนิโครงการโดยผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้น

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการควบคมุความเสีย่งจากการด าเนนิโครงการโดยผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้น

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการการตดิตาม การตรวจสอบ และการควบคมุการด าเนนิโครงการกับผู ้

ใหบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการการประสานงานและท าความเขา้ใจร่วมกนักับทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้กบัการด าเนนิโครงการ 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 ผูบ้รหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูป้ระสานงานโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูท้ าหนา้ทีพั่ฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูท้ าหนา้ทีรั่กษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบภายใน 

 

เนือ้หาการอบรม : 
 

 ความรูเ้กีย่วกับการบรหิารโครงการร่วมกับผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 

Outsourcing) 

 กระบวนการบรหิารโครงการร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 

 การจัดท าโครงสรา้งคณะท างานโครงการ 

 การบรหิารคณะท างานโครงการ 

 การก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบคณะท างานโครงการ 

 การคดัเลอืก การฝึกอบรม และการตดิตามประสทิธภิาพทมีงานโครงการ 

 การประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิจากการท าโครงการโดย IT Outsourcing 

 การตดิตามและตรวจสอบการควบคมุความเสีย่งทีเ่กดิจากการท าโครงการโดย IT Outsourcing 

 กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบิัตติามขอ้สญัญาจา้ง  

 กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบิัตติามขอ้ตกลงระดบัการใหบ้รกิาร (SLA: Service Level 

Agreement) 

 การวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ (Client Requirements) ในชว่งกอ่นท าสญัญา 

 การวเิคราะหแ์ละการปฏบิตัติามความตอ้งการของลกูคา้ (Client Requirements) ในระหวา่งจัดท าโครงการ 

 การตรวจสอบการด าเนนิการใหบ้รกิารและประสทิธภิาพของผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

 การควบคมุการจัดท าโครงการตามกระบวนการ SDLC 

 ความรูเ้กีย่วกับการจัดการการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกับการจัดท าโครงการโดย IT Outsourcing 

 การประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกับการจัดท าโครงการโดย IT Outsourcing 

 กระบวนการจัดการการเปลีย่นแปลงจากการจัดท าโครงการโดย IT Outsourcing 

 การควบคมุการบรหิารการเปลีย่นแปลงการด าเนนิโครงการ (Change Management Control) 

 การตดิตามและตรวจสอบหลงัจากทีโ่ครงการมกีารเปลีย่นแปลง 

 การบรหิารเหตกุารณ์ และปัญหา (Incident and Problem Management) ระหวา่งด าเนนิโครงการ 

 การจัดท าแผนฉุกเฉนิ 

 การทดสอบแผนฉุกเฉนิ 

 การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิแผนฉุกเฉนิ 

 กระบวนการการตดิตอ่สือ่สารกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 
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 การวางแผนจัดการการตดิตอ่สือ่สารกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

 การตดิตามและตรวจสอบการตดิตอ่สือ่สารกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดท าโครงการ 

 การประเมนิการตดิตอ่สือ่สารกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

 การบรหิารการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Management) 

 การบรหิารความขดัแยง้ (Conflict Management) ระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

 การตดิตามและตรวจสอบการสง่มอบบรกิารของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 

Outsourcing) 

 กระบวนการประเมนิความพงึพอใจผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 

 การประเมนิความพงึพอใจผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ชว่ง

ระหวา่งการจัดท าโครงการ 

 การประเมนิความพงึพอใจผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ชว่งหลงั

การสง่มอบโครงการ 

 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทิักษ์ 

 วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วนั (18 ชัว่โมง) 
 

ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 
 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 
          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
 

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

