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PJM001: Essential Project Management for Information Technology Projects 
 

หลกัการและเหตผุล: 

การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบัน ท าใหร้ะบบสงัคม เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมตา่งตอ้งปรับตัวตาม

เพือ่ใหส้ามารถคงอยู่ไดภ้ายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงใหม่ทีห่ลายคนต่างกลา่วกันวา่จะไมม่ทีางกลับไปคงสภาพ

เหมอืนเดมิอกีต่อไป ผูค้นตอ้งปรับพฤตกิรรมการใชช้วีติของตนเองใหเ้ขา้กับการใชช้วีติในรูปแบบใหม ่จนเป็นปัจจัย

ส าคัญทีผ่ลักดันใหโ้ลกตอ้งเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิลอยา่งเป็นรูปธรรมเร็วยิง่ขึน้ สภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไปท า

ใหอ้งคค์วามรูด้า้นการบรหิารจัดการทีม่อียูเ่ดมิ โดยเฉพาะองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจัดการโครงการเริม่ใชไ้มไ่ดผ้ลกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน  

ทีผ่่านมาหลักการบรหิารจัดการสว่นใหญม่ักมแีนวคดิทีจ่ะมองถงึผลลัพธ ์(Output) ทีมุ่ง่ไปทีโ่อกาสความส าเร็จ

หากไดก้ระท าตามเป็นส าคัญ แตห่ากพจิารณาใหด้แีลว้จะพบว่าภายใตก้ระบวนการบรหิารจัดการสว่นใหญจ่ะถกูออกแบบ

มาเพือ่ใหป้ฏบัิตกิารโดยคนในสถานการณ์ทีเ่ป็นปกต ิและแทบจะไมม่กีารพูดถงึการน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชช้ว่ยเหลอื

ในแตล่ะกระบวนการ หรอืน ามาใชป้ฏบัิตกิารแทนคนในบางกระบวนการ และเมือ่กระบวนการใดก็ตามทีค่นไมส่ามารถ

ปฏบัิตงิานไดก็้จะสง่ผลกระทบในทันท ีประกอบกับกระบวนการท างานสว่นใหญม่ักจะขาดความยดืหยุน่ต่อการปรับตัว 

ขาดการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เผชญิกับเหตุการณ์วกิฤตทีไ่มค่าดคดิ ท าใหห้ลักการและกระบวนการทีเ่คยปฏบัิตไิดผ้ลดี

มาในอดตีกลับใชไ้ม่ไดผ้ลและไมเ่หมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เชน่เดยีวกันกับองคค์วามรูด้า้นการบรหิารโครงการ ที่

มคีวามจ าเป็นตอ้งทบทวนและปรับปรุงใหก้ระบวนการบรหิารงานโครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้จนกระท่ังสิน้สดุโครงการ มี

กระบวนการท างานทีม่คีวามยดืหยุน่ตอ่การปรับตัว ตอ้งเปิดโอกาสใหส้ามารถน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยในกระบวนการ

ด าเนนิงานโครงการและตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับตอ่การเกดิสถานการณ์วกิฤตหรอืการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา  

จะเห็นไดจ้ากสถานการณ์วกิฤตทิีผ่า่นมา บางองคก์รสามารถปรับตัวใหโ้ครงการด าเนนิงานตอ่ไปได ้ดว้ยการ

ปรับกระบวนการท างานเสยีใหมโ่ดยน าเทคโนโลยมีาปรับใชกั้บบางกระบวนการทีป่ระสบปัญหาหรอืมขีอ้จ ากัดดา้นคน จน

ท าใหโ้ครงการและธรุกจิสามารถด าเนนิตอ่ไปไดจ้นประสบผลส าเร็จ เชน่ การปรับตัวเพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตงิานโครงการ

จากทีพ่ักอาศัยโดยอาศัยเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นชอ่งทางออนไลนเ์ชือ่มต่อเขา้สูร่ะบบเครอืขา่ยของแตล่ะองคก์รเพือ่

ปฏบัิตงิานร่วมกัน แทนการเดนิทางมาปฏบัิตงิานในสถานทีข่ององคก์ร และการนัดประชมุเพือ่ตดิตามความคบืหนา้การ

ด าเนนิงานโครงการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยการประชมุทางไกลผา่นระบบออนไลน ์(Video Conference) โดยสามารถ

จัดท าการประชมุไดท้กุทีท่กุเวลาทีผู่เ้กีย่วขอ้งมคีวามพรอ้ม ท าใหก้ารนัดหมายสามารถประสบความส าเร็จและท าไดง้่าย

ยิง่ขึน้ โดยไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทางมาประชมุ รวมถงึการน าเทคโนโลยอีืน่ ๆมาชว่ยท าใหก้ารบรหิารโครงการไดร้ับความ

สะดวกและประสบความส าเร็จในเวลาทีร่วดเร็วกวา่เดมิ 

ผูบ้รหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูม้บีทบาทหนา้ทีส่ าคัญโดยตรงทีจ่ะตอ้งบรหิารเวลา ทรัพยากรตา่ง 

ๆ ใหเ้กดิความเหมาะสม คุม้ค่า และเกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ จะตอ้งตดิตามวเิคราะหปั์ญหา เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาและ

ควบคมุความเสีย่งเพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายขึน้กับโครงการ ตลอดทัง้เฝ้าตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน

ตลอดระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการ จะตอ้งลดความขัดแยง้กับทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ เพือ่ให ้

โครงการสามารถด าเนนิไปไดอ้ยา่งราบรืน่ตามแผนในระยะเวลาทีก่ าหนด จะตอ้งใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จอยา่งมี

คณุภาพ ภายใตค้วามไมแ่น่นอนทีส่งูกว่าในอดตี ซึง่ลว้นเป็นภาระหนา้ทีอั่นส าคัญของผูบ้รหิารโครงการแทบทัง้สิน้ 

นอกจากนี้แลว้ ผูบ้รหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบันจะตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจและทักษะ

ความช านาญในการน าเอาองคค์วามรูด้า้นกระบวนการบรหิารงานโครงการมาผสมผสานกับการใชเ้ทคโนโลย ีถงึจะ

สามารถพัฒนาโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบันใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายได ้ดังนัน้จงึเป็นเรือ่งทีท่า้

ทายความสามารถของผูบ้รหิารโครงการและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการเป็นอย่างมาก 

อยา่งไรก็ด ีหากผูบ้รหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตทิีจ่ะน า

เทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชร้่วมกับองคค์วามรูด้า้นกระบวนการบรหิารงานโครงการเพือ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม

ภายใตบ้รบิทปัจจุบัน เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงานโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้และทีส่ าคัญผูบ้รหิาร

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจใหค้วามส าคัญต่อการเฝ้าตดิตามและวัดผลการด าเนนิงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตัง้แตเ่ริม่ตน้ด าเนนิโครงการไปจนกระท่ังสิน้สดุโครงการ ทัง้นี้ก็จะสามารถควบคมุ

โอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาและอปุสรรคทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การด าเนนิโครงการขององคก์รได ้
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หลักสตูรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิารและศกึษาจากกรณีศกึษา ทีผู่เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับการฝึกปฏบัิตใิห ้

เขา้ใจในแนวทางปฏบัิตขิองแต่ละกระบวนการบรหิารงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยวธิกีารบรหิารงานโครงการ

ในรูปแบบใหม่ทีน่ าเอาเทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาผสมผสานร่วมกันกับกระบวนการบรหิารงานโครงการแบบปกตเิพือ่ใหเ้กดิ

เป็นองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะการเปลีย่นแปลงใหมใ่นปัจจุบัน จากกรณีศกึษาทีเ่ป็น

ประสบการณ์ตรงจากการบรหิารโครงการทีผ่า่นมา เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และ

สามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ 

วตัถปุระสงค ์: 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในวธิกีารบรหิารงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยวธิกีารบรหิารงานโครงการ
สมัยใหมใ่หป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การมอบหมายงาน และปรับแผนโครงการ      

ใหม้คีวามยดืหยุน่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารขอบเขตการท างาน การบรหิารเวลา การบรหิารค่าใชจ่้าย การบรหิาร
คณุภาพของงาน อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทัง้ในสถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์วกิฤต 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึการน าเทคโนโลยยีคุใหมม่าใชร้่วมกับกระบวนการประสานงาน การบรหิารการ

ตดิตอ่สือ่สาร เพือ่สรา้งความชัดเจน ลดความผดิพลาดและขัดแยง้ สามารถควบคมุการด าเนนิงานโครงการได ้

สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารการเปลีย่นแปลง วธิกีารแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ทีม่คีวามแตกตา่ง
กัน สามารถทีจ่ะคาดการณ์ปัญหาไวก้อ่นลว่งหนา้ และหลกีเลีย่งปัญหาหรอืควบคมุความเสีย่งกอ่นทีจ่ะเกดิ

ความเสยีหายขึน้กับโครงการ  

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึวธิกีารตดิตาม เฝ้าด ูประเมนิและวัดผลการด าเนนิงานตลอดระยะเวลาด าเนนิงาน

โครงการเพือ่ใหม้ั่นใจว่าแต่ละกจิกรรมไดส้ าเร็จตามเกณฑค์ุณภาพทีไ่ดก้ าหนดเอาไว ้

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

• ผูบ้รหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูป้ระสานงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ าหนา้ทีพ่ัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 
 

เนือ้หาการอบรม: 

• ความรูเ้กีย่วกับการบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยวธิกีารบรหิารโครงการสมัยใหม ่

• วงจรของการด าเนนิงานโครงการ (Project Life Cycle) 

• การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project Feasibility Study) ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การบรหิารผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีกับการจัดท าโครงการ (Management of Project Stakeholders) 

• การจัดท าโครงสรา้งคณะท างานโครงการ 

• การก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบคณะท างานโครงการ 

• การบรหิารคณะท างานโครงการ 

• การพจิารณาขอ้สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

• กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบัิตติามขอ้สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการ 

• การก าหนดขอบเขตของโครงการ (Defining the Project Scope) ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การจัดสรา้งโครงสรา้งการจ าแนกงานของโครงการ (Creating the Work Breakdown Structure: WBS) 

• การวเิคราะหค์วามตอ้งการหรอืขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการ (Project Owner Requirements) ในชว่งท า

สญัญา 

• กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบัิตติามความตอ้งการหรอืขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการใน

ระหวา่งจัดท าโครงการ 

• การก าหนดขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร (SLA: Service Level Agreement) ของการจัดท าโครงการ 

• กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบัิตติามขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร (SLA: Service Level 

Agreement) ของการจัดท าโครงการ 

• การประมาณเวลาและตน้ทนุของโครงการ (Estimating Project Times and Costs) 

• การพัฒนาสรา้งแผนงานโครงการ (Developing a Project Plan) 
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• เครือ่งมอืส าหรับใชส้รา้งแผนงานโครงการ 

• การจัดท าแผนโครงการและการควบคมุโครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Applications) 

ตามกระบวนการ SDLC 

• ทักษะความเป็นผูน้ าส าหรับผูจั้ดการโครงการ (Leadership Skills for Project Manager) 

• การบรหิารทรัพยากรบคุคล (Human Resources Management) 

• การคัดเลอืกทมีงานจัดท าโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การจัดท าโครงสรา้งทมีงานจัดท าโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การบรหิารทมีงานจัดท าโครงการ  

• การฝึกอบรมทมีงานจัดท าโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่การฝึกอบรมทมีงานจัดท าโครงการ 

• การตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพทมีงานจัดท าโครงการ 

• การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกัีบการตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพทมีงานจัดท าโครงการ 

• เทคนคิการสรา้งทมีงานใหแ้ข็งแกร่ง 

• การบรหิารความขัดแยง้ภายในทมีงานจัดท าโครงการ 

• การบรหิารความเสีย่งจากการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

• การระบุความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การประเมนิความเสีย่งจากการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การก าหนดมาตรการเพือ่ควบคุมความเสีย่งจากการด าเนนิงานโครงการ 

• การตดิตามและตรวจสอบเพือ่ประเมนิมาตรการควบคมุความเสีย่ง 

• การจัดท าแผนเพือ่รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉนิและสถานการณ์วกิฤต ิ(Contingency and Critical Plan) ทีอ่าจจะ

เกดิกับการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การทดสอบแผนฉุกเฉนิ 

• การตดิตามและตรวจสอบเพือ่ประเมนิแผนฉุกเฉนิ 

• การจัดการต่อเหตกุารณ์ และปัญหา (Incident and Problem Management) ทีเ่กดิขึน้กับการด าเนนิโครงการ 

• การบรหิารการควบคมุการเปลีย่นแปลง (Change Control Management) กับโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• กระบวนการควบคมุการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับการด าเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การควบคมุการรอ้งขอการเปลีย่นแปลง (Change Requests Control) 

• การตดิตามและตรวจสอบเพือ่ประเมนิผลหลังจากทีโ่ครงการมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

• การบรหิารการควบคมุคุณภาพโครงการ (Project Quality Control Management) 

• การตดิตามและประเมนิผลความคบืหนา้ของโครงการ (Monitoring Project Progress) 

• เทคนคิการเร่งโครงการใหเ้สร็จเร็วขึน้ 

• การจัดการการตดิตอ่สือ่สาร (Communications Management) 

• กระบวนการการตดิต่อสือ่สารส าหรับผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

• กระบวนการการตดิต่อสือ่สารส าหรับทมีงานจัดท าโครงการ  

• การวางแผนจัดการการตดิตอ่สือ่สารส าหรับผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

• การวางแผนจัดการการตดิตอ่สือ่สารส าหรับทมีงานจัดท าโครงการ  

• การตดิตามและประเมนิผลการตดิตอ่สือ่สาร 

• การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกัีบกระบวนการตดิตอ่สือ่สาร 

• การบรหิารการจัดซือ้จัดจา้ง (Procurement Management) 

• การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกัีบการบรหิารการจัดซือ้จัดจา้ง 

• การบรหิารการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Management) 

• การบรหิารผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing Management) 

• การตดิตามการด าเนนิงานของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing/Contractor) 

• การตดิตามและตรวจสอบการสง่มอบบรกิารของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing/Contractor) 

• การประเมนิความพงึพอใจผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing/Contractor) ในชว่งระหว่างด าเนนิงาน 
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• การประเมนิความพงึพอใจผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (Outsourcing/Contractor) ชว่งหลังการสง่มอบงาน 

• การบรหิารความขัดแยง้ (Conflict Management) ระหวา่งผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ 

• การตดิตัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การประเมนิโครงการ (Project Evaluation) 

• การปิดและสรุปโครงการ 

วทิยากร: 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 5 วัน (30 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 13,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม: 

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

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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