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PJM001 : Core-Project Management for IT 
 

หลกัการและเหตผุล :   

          การบรหิารโครงการ  คอืการจัดการเกีย่วกับงานทีม่ใิชก่ารท างานทีเ่ป็นปกตใินส านักงาน  แตเ่ป็นงานทีก่ าหนด
ขึน้มาโดยมรีะยะเวลาก าหนดแน่นอน  และใหใ้ชท้รัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั  บางครัง้เป็นวธิกีารท างานทีผู่ท้ างานไม่

คุน้เคยมกีารจัดการองคก์รของโครงการทีผ่สมผสานใหค้รอบคลมุทกุฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการทกุ

กระบวนการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การศกึษาเรือ่งของการบรหิารโครงการจงึเป็นสิง่ส าคัญ เพือ่ใหโ้ครงการนัน้ๆ บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ีห่น่วยงานหรอืองคก์รไดต้ัง้ไว ้
 

วตัถปุระสงค ์: 

          ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารบรหิารงานโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถวางแผนงาน 
และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเพือ่ใหเ้กดิความแน่ใจวา่โครงการมคีวามคุม้คา่หรอืคุม้ทนุทีจ่ะลงทนุ สามารถวาง

แผนการบรหิารระยะเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม และการใชท้รัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากัดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถทีจ่ะ

ประมาณการปัญหา และหลกีเลีย่งปัญหาหรอืลดความเสีย่งกอ่นทีจ่ะเกดิขึน้ได ้และเขา้ใจถงึวธิกีารตดิตาม เฝ้าดู และ
วดัผลการด าเนนิงานตลอดเวลาระยะเวลาโครงการ  สามารถทีจ่ะคมุคณะท างานทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดความขดัแยง้

ระหวา่งการด าเนนิงานเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย และความส าเร็จของโครงการ  โดยประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืทีจ่ะเอือ้ใหก้ารวางแผน
งาน การวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการบรหิารโครงการ เป็นไปอย่างตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ  

          โดยเหตทุีก่ารบรหิารโครงการสามารถน าไปใชก้บังานทกุดา้นได ้ในการบรรยายจะเนน้การบรหิารโครงการดา้นไอ
ท ีและผูเ้ขา้รับการสมัมนาสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บังานอืน่ๆ  

          ผูเ้ขา้รับการสมัมนาจะไดท้ าแบบฝึกหัด และกรณีศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจในบทเรยีนยิง่ขึน้ และสามารถ

น าไปปฏบิัตจิรงิได ้
 

กลุม่เป้าหมาย : 
 ผูท้ีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับโครงการงานดา้นคอมพวิเตอร ์(Project Team Member) 

 หัวหนา้โครงการ (Project Manager) , เจา้ของระบบงานและฝ่ายผูใ้ชร้ะบบงาน (Users) 

 ผูบ้รหิารระบบสารสนเทศ (CIO) 
 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง : 
 Support-Project Management 

 Project Management Tool : Managing  Project with Microsoft Project 2003 

 Business Control and Planning System with ERP 

 Service Oriented Architecture (SOA) for Architects & Managers 

 Enterprise Content Management (ECM): Turning Information to Competitive Advantage 

(DMS/BPM/Archiving) 

 IT Project Outsourcing 

 Change Management 

 IT Risk Management 

 Strengthening Your Business by BI (Business Intelligence) 
 

 เนือ้หาหลกัสูตร : 

1.  Project Management Overview (ภาพรวมของการบรหิารโครงการ) 
 ค านยิามและวตัถปุระสงคข์องการบรหิารโครงการ 

 ลกัษณะของขอ้มลู ขอ้สนเทศของการบรหิาร 

 การท างานเป็นขัน้ตอน การเปรยีบเทยีบระหวา่งการท างานปกต ิและการท างานเป็นโครงการ 

2.  Project Life Cycle (การท างานเป็นข ัน้เป็นตอน) 

 ท าไมตอ้งท างานเป็นขัน้เป็นตอน 

 การศกึษาเบือ้งตน้ และการศกึษาความเป็นไปได ้

 การพัฒนาระบบงาน พรอ้มการบรหิารโครงการ 

 การศกึษาความตอ้งการ และขัน้ตอนของการพัฒนาระบบงาน พรอ้มรายงานตา่งๆ 

3.  Feasibility Study (การศกึษาความเป็นไปได)้ 

 สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งศกึษาในเรือ่งของความเป็นไปได ้

 วตัถปุระสงค ์และขัน้ตอนของการศกึษา ระบบปัจจบุนั ระบบทีเ่สนอใหม ่จัดซือ้จัดจา้ง หรอืจัดท าเอง 

 ผลประโยชน์ทีคุ่ม้คา่ และวธิกีารค านวณ 

 ขอ้โตแ้ยใ้นการศกึษา แนวทางและงานทีต่อ้งท าในการศกึษา 

 รายงานศกึษาความเป็นไปได ้และสมดุประจ าโครงการ 

 ผลประโยชน์ทีค่ านวณเป็นตัวเงนิได ้และทีค่ านวณเป็นตัวเงนิไมไ่ด ้
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4.  Project Planning (การวางแผนโครงการ) 

 ท าไมตอ้งวางแผนโครงการ (Why) ค านยิาม และวตัถปุระสงค ์

 วางแผนงานอะไรบา้ง (What) แผนงานทีส่ าคัญ 

 วางแผนงานเมือ่ไร (When)แผนทีเ่ป็นแนวความคดิ และแผนทีเ่ป็นจรงิ 

 ใครเป็นผูว้างแผนงาน (Who) 

 การวางแผนท าอยา่งไร (How) ประกอบดว้ยการจัดแบง่งานเป็นโครงสรา้ง (WBS), การระดมความคดิ, GANTT 

chart, PERT/CPM, 
 การประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง (Risk Assessment and Management), Brain Mapper ท าไมการ

วางแผนจงึลม้เหลว 

 การศกึษาความตอ้งการทีค่รอบคลมุระบบงาน 

 การสรา้งตารางปฏสิมัพันธส์ารสนเทศ (IDM) 

 การจา้งองคก์รภายนอกเขา้มาด าเนนิการตามแผนงาน (Outsource) 

5.  Project Estimate (การประมาณการ) 
 ท าไมตอ้งมกีารประมาณการ 

 การประมาณการจะประมาณการในเรือ่งใดบา้ง 

 ค านยิามของขอบขา่ยงาน 

 วธิกีารประมาณการ DIPHI, Time Boxes และอทิธพิลทีม่ตีอ่การประมาณการ 

 การพจิารณาผลลพัธข์องงาน 

 งานระหวา่งการพัฒนาระบบงาน และภาวะ, สิง่แวดลอ้ม เวลาท างานตอ่วนั ตอ่สปัดาห ์

 การค านวณคา่แรงงาน 

 ชนดิของการประมาณการ ปัญหาและอปุสรรค 

6.  Project Organization (การจดัองคก์รโครงสรา้ง)  

 องคป์ระกอบของโครงสรา้ง 

 หนา้ที ่และความรับผดิชอบของแตล่ะคณะ/บคุคล 

 หนา้ทีข่องคณะท างานในโครงการ 

 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการโครงการ 

 การเริม่ตน้การประชมุโครงการครัง้แรก และการท างานเป็นคณะ 

 สาเหตขุองความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการในการบรหิารงานบคุคล 

7.  Project Monitoring (การตดิตามเฝ้าระวงัโครงการ) 
 ความหมายของการเฝ้าระวงั และตดิตามงาน 

 ใครเป็นผูต้ดิตาม และท าอยา่งไร 

 การควบคมุ (Control) เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง และหลักการในการควบคมุ 

 การดผูลกระทบจากการเปลีย่นแปลง และขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง และการควบคมุการใชเ้งนิ 

 การทบทวน (Review) หลกัการ และวัตถปุระสงคข์องการทบทวน ท าอยา่งไร และใครเป็นผูท้บทวน 

 การค านวณ และวเิคราะหห์าผลการด าเนนิงาน (Earned Value Analysis) 

8.  Post Cut-over Evaluation (การประเมนิหลงัการสง่มอบโครงการ) 

 แนวทางการประเมนิ การส ารวจความคดิเห็น และความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบงาน 

 ระยะเวลาทีค่วรจะเริม่ประเมนิความส าเร็จของโครงการ 

9.  Conclusion (บทสรุป) 

 เหตทุีโ่ครงการไมส่ าเร็จตามเป้าหมาย 

 เหต ุ10 ประการทีท่ าใหโ้ครงการลม้เหลว 

 ค าถาม ค าตอบของการบรหิารโครงการ และค าพังเพยเกีย่วกับโครงการ 

วทิยากร : 

 

ผศ.สพุจน ์โกสยิะจนิดา 
 PMI 

 IS Management. 

 Advanced Project Management. (AMA) 

 Adv. Project Management. Seminar, Rob Tomsett 

 Controlling S/W Project, Tim Lister 

 Project Management. in C/S Environment 

 Project Leader Conference, 3rd Annual 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 13,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** 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:  
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