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 เป็นหลักสตูรทีอ่อกแบบขึน้สําหรับ 
• ผูอํ้านวยการกอง  
• ผูป้ฏบัิตงิานดา้นนโยบายและงานวชิาการ  
• ผูป้ฏบัิตงิานเฉพาะดา้นไอท ี 

 สามารถนําความรูด้า้นการบรหิารจัดการโครงการเชงิกลยทุธ ์ไป
ใชก้บัการบรหิารจัดการโครงการภาครฐั เพือ่วางแผนการทํางาน
ดา้น การจัดการทรัพยากร การศกึษาความเป็นไปได ้การ
วางแผนโครงการ การประมาณการ การตดิตามเฝ้าระวังโครงการ 
การประเมนิหลังการสง่มอบโครงการ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเหมาะสม 



1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจในหลักการของการวางแผนและการบรหิาร
โครงการเชงิกลยุทธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตักิารใชเ้ครือ่งมอืในการวางแผนและ
ควบคุมโครงการเชงิกลยุทธไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิ ีการจัดการทรัพยากร การศกึษาความเป็นไป
ได ้การวางแผนโครงการ การประมาณการ การตดิตามเฝ้า
ระวังโครงการ การประเมนิหลังการสง่มอบโครงการ อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม  

 



คร ัง้ท ี ่ หวัขอ้การฝึกอบรม 
1 Project Management Overview 

• ภาพรวมและวัตถุประสงคข์องการบรหิารโครงการ 
• การทํางานเป็นขัน้ตอน การเปรยีบเทยีบระหว่างการทํางานปกต ิและการ

ทํางานเป็นโครงการ 
• Workshop: รูจั้กกบัโปรเเกรม (Microsoft Project 2017) 

2 Project Life Cycle 
• วงจรชวีติของการโครงการ 
• การศกึษาเบือ้งตน้ และการศกึษาความเป็นไปได ้
• การพัฒนาระบบงาน พรอ้มการบรหิารโครงการ 
• การศกึษาความตอ้งการ และขัน้ตอนของการพัฒนาระบบงาน พรอ้ม

รายงานต่างๆ 
• Workshop: ความรูพ้ืน้ฐานในการจัดการโครงการ (Project 

Management) 



คร ัง้ท ี ่ หวัขอ้การฝึกอบรม 

3 Feasibility Study  
• ขัน้ตอนของการศกึษาความเป็นไปไดข้อง ระบบปัจจุบัน ระบบทีเ่สนอใหม่  
• ผลประโยชน์ทีคุ่ม้ค่า และวธิกีารคํานวณ 
• รายงานศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
• ผลประโยชน์ของโครงการ 
• Workshop: การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  

4 Project Initiating 
• การเริม่ตน้โครงการ 
• Workshop: เริม่ตน้สรา้งเเผนโครงการ 



คร ัง้ท ี ่ หวัขอ้การฝึกอบรม 

5 Project Planning 
• วัตถุประสงคก์ารวางแผนโครงการ  
• การกาํหนดเวลา ผูรั้บผดิชอบในการวางแผน ระยะเวลา กาํหนดงาน 
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสรา้ง (WBS), การระดมความคดิ, GANTT chart, 

PERT/CPM 
• การประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง (Risk Assessment and 

Management), Brain Mapper  
• การศกึษาความตอ้งการทีค่รอบคลุมระบบงาน 
• การสรา้งตารางปฏสิัมพันธส์ารสนเทศ  
• การจา้งองคก์รภายนอกเขา้มาดําเนินการตามแผนงาน  
• Workshop: การจัดสรรทรัพยากร (Resource) และการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Assessment) 



คร ัง้ท ี ่ หวัขอ้การฝึกอบรม 
6 Project Estimate  

• การประมาณการโครงการ 
• วธิกีารประมาณการ DIPHI, Time Boxes และอทิธพิลทีม่ตี่อการประมาณ

การ 
• การพจิารณาผลลัพธข์องงาน 
• งานระหว่างการพัฒนาระบบงาน และภาวะสิง่แวดลอ้มและ เวลาทํางาน 
• การคํานวณค่าแรงงาน 
• ชนิดของการประมาณการ ปัญหาและอุปสรรค 
• Workshop: การประมาณการโครงการและจัดการกบัความสัมพันธข์อง

งาน 

7 Project Organization 
• องคป์ระกอบของโครงสรา้ง 
• หนา้ที ่และความรับผดิชอบของแต่ละคนในโครงการ 
• สาเหตุของความสําเร็จ และความลม้เหลวของโครงการในการบรหิารงาน

บุคคล 
• Workshop: ตดิตามความคบืหนา้ของโครงการ และการจัดการค่าใชจ่้าย

ของโครงการ 



คร ัง้ท ี ่ หวัขอ้การฝึกอบรม 
8 Project Monitoring and controlling 

• ความหมายของการเฝ้าระวัง และตดิตามงาน 
• ใครเป็นผูต้ดิตาม และทําอย่างไร 
• การควบคุม (Control) เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง และหลักการในการควบคุม 
• การดูผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง และขัน้ตอนการเปลีย่นแปลง และการ

ควบคุมการใชเ้งนิ 
• การทบทวน (Review) หลักการ และวัตถุประสงคข์องการทบทวน ทําอย่างไร 

และใครเป็นผูท้บทวน 
• การคํานวณ และวเิคราะหห์าผลการดําเนินงาน (Earned Value Analysis) 
• Workshop 7 จัดการกบังานวกิฤต ิและ เเกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ 

9 Project Closing   และ Post Cut-over Evaluation  
• แนวทางการประเมนิ การสํารวจความคดิเห็นและความพงึพอใจของผูใ้ช ้

ระยะเวลาทีค่วรจะเริม่ประเมนิความสําเร็จของโครงการ 
• สรุปการบรหิารโครงการ 
• Workshop 9 การปิดโครงการ และวัดประสทิธผิลของโครงการ 

 



 ช ัว่โมงการอบรมรวม    36  ช่ัวโมง 
 ระยะเวลาอบรมรวม (เดอืน) 1.5 เดอืน 
 รูปแบบการอบรม 

• บรรยาย (Lecture)  20% 
• ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop)  70% 
• กจิกรรมนําเสนอผลงาน 10% 

                 รวม             100% 

เอกสารประกอบการอบรม 
1. เอกสารประกอบการอบรม 
2. กรณศีกึษาการบรหิารโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 

การประเมนิผลสมัฤทธิ ์
1. แบบประเมนิตนเอง 
2. แบบประเมนิจากทํางานร่วมกนัและหัวหนา้งาน 
3. การสอบวัดความรูแ้ละทักษะ 





 ภาพรวมและวตัถปุระสงคข์องการบรหิารโครงการ 
 การทํางานเป็นขัน้ตอน การเปรยีบเทยีบระหวา่งการ

ทํางานปกต ิและการทํางานเป็นโครงการ 
 Workshop รูจ้ักกบัโปรเเกรม (Microsoft Project 2017) 

 



 มวีัตถุประสงคช์ดัเจน (เนน้ผลลัพธ)์ 
 มกํีาหนดเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ 
 ดําเนินงานอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัเวลา ตน้ทุน คุณภาพ 



 บคุลากรของสว่นราชการ ในฐานะผูรั้บผดิชอบ/ผูบ้รหิาร
โครงการ จําเป็นตอ้งพัฒนาทักษะและความสามารถใน
การวางแผนและบรหิารโครงการ เพือ่ใหโ้ครงการบรรลุ
ผลสัมฤทธิต์รงตามเจตนารมณ์ทีกํ่าหนดไว ้
• ในมติขิองการบรหิารเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Management)  
• ในมติขิองการบรหิารจดัการงบประมาณ (Strategic 

Performance Based Budgeting) 



กจิกรรม (Activity) 

โครงการ (Project) 

แผนงาน (Programs) 

แผน (Plan)  

นโยบาย (Policy ) 

Presenter
Presentation Notes
นโยบาย (Policy ) คือกรอบสำหรับการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในอันที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสานความพยายามในการทำหน้าที่ของสมาชิกภายในองค์การว่าได้ทำตามนโยบายหรือไม่แผน (Plan)   คือรูปธรรมของนโยบายที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติปรากฏเป็นจริง และเป็นผลผลิตของการวางแผนแผนงาน (Programs) คือโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และมุ่ง ที่วัตถุประสงค์เดียวกัน�โครงการ (Project) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน และต้องปฎิบัติกิจกรรมเหล่านั้นตามลำดับก่อนหลังเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว�กิจกรรม (Activity) งานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทำงานนั้นๆ งานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บ่งชี้ได้



ทบทวน/
ตรวจสอบ 
ประเมนิผล
การ
ดําเนนิงาน
โครงการที่
ผา่นมา 

รเิร ิม่
โครงการใหม่

และการ
วเิคราะห์
เบือ้งตน้ 

วเิคราะห์
และ

วางแผน
รายละเอยี

ด
โครงการ 

การวเิคราะห์
และจดัสรร
งบประมาณ 

ตดิตาม
ความกา้วหนา้

ของการ
ดําเนนิ

โครงการ 

ประเมนิผล
การใชง้าน

และ
ตดิตาม

ปรบัปรุง/
แกไ้ข 



การประเมนิและ
ควบคุมโครงการ 

การวางแผน
โครงการ 

การดําเนนิการ
โครงการตามแผน 

การปิด
โครงการ 

การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลีย่นแปลง การบรหิารคุณภาพ 

การพฒันา  
ซอฟตแ์วร/์ฮารด์แวร/์ระบบ การบูรณาการระบบ 

การบรหิารโครงการ 



เกีย่วขอ้งกบั:  
• การวางแผน   
• การจดัโครงสรา้งการบรหิารโครงการ  
• การรบัพนักงาน/ทมีงาน   
• การใหแ้นวทางการดําเนนิงานโครงการ 
• การตรวจสอบความคบืหนา้  
• การควบคมุ และแกไ้ขปัญหา  
• การสรา้งนวตักรรม   
• การเป็นตวัแทนในการสือ่สารกบัเกีย่ขอ้งในโครงการ 





 ความสําเร็จหรอืลม้เหลวของโครงการขึน้อยูก่บัการบรหิารงาน 
 

 การบรหิารงานทีด่จีะชว่ยใหก้ารดําเนนิงานตามโครงการมี
ประสทิธภิาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคใ์นแต่ละขัน้ตอน
ของการดําเนินงาน 
 

 การบรหิารจัดการไมด่ ีแมว้่าโครงการนัน้ จะออกแบบไวด้ ีมี
ความเป็นไปไดท้างเทคนคิ มงีบประมาณ และการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารในระดับสงูก็ตาม โครงการก็ไมส่ามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคไ์ด ้





การจัดการโครงการทีป่ระสบ
ความสําเร็จหมายถงึการบรรลุ
เป้าหมายทัง้สาม (ขอบเขต 
เวลาและค่าใชจ้่าย) และเป็น
ทีน่่าพอใจสําหรับผูส้นับสนุน
โครงการ 



ขนาดโครงการ จํานวนบคุลากรท ี่
เก ีย่วขอ้งกบังาน
โครงการ(คน) 

ขนาดงบประมาณ
โครงการโดยรวม (ลา้น

บาท) 

โครงการขนาดเล็ก 50 50 

โครงการขนาดกลาง 200 200 

โครงการขนาดใหญ่ 500 1,000 

ความซบัซอ้นโครงการ ไอซที ี(ICT Project Complexity) 

Source: คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วสท. 

 โครงการขนาดเล็ก: 40 กจิกรรม (Activities) 
 โครงการขนาดกลาง: 800 กจิกรรม (Activities) 
 โครงการขนาดใหญ่: 3,000 กจิกรรม (Activities) 



มักจะเรยีกแตกตา่งกนัไปตามขนาดของโครงการ 
 โครงการขนาดเล็ก: Project Manager 
 โครงการขนาดกลาง: Program Manager 
 โครงการขนาดกลาง: Program Director 

 

Source:คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ วสท. 



 PMO (Project Management Officer) หมายถงึ คณะบรหิารโครงการ ซ ึง่
ทําหนา้ทีช่ว่ยงานบรหิารโครงการใหแ้กผู่จั้ดการโครงการ (ICT Project 
Manager) ของแตล่ะฝ่าย 

 PMO ควรประกอบดว้ยผูจ้ดัการโครงการ (ICT Project Manager) ทีม่ี
ประสบการณ์ไอซทีโีดยตรงอย่างนอ้ยสามปี และมผีูช้ว่ยผูจ้ัดการโครงการ
ไอซทีอีย่างนอ้ยสองคน ทีม่ปีระสบการณ์ไอซทีโีดยตรงอยา่งนอ้ยคนละสอง
ปีในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่
• Computer System,  
• Database Management,  
• Data Networking และ  
• Data Security  
• ICT Applications  
• Business Process 

Source: คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วสท. 



 PMO (Project Management Officer) หมายถงึ คณะบรหิารโครงการ ซ ึง่
ทําหนา้ทีช่ว่ยงานบรหิารโครงการใหแ้กผู่จั้ดการโครงการ (ICT Project 
Manager) ของแตล่ะฝ่าย 

 PMO ควรประกอบดว้ยผูจ้ดัการโครงการ (ICT Project Manager) ทีม่ี
ประสบการณ์ไอซทีโีดยตรงอย่างนอ้ยสามปี และมผีูช้ว่ยผูจ้ัดการโครงการ
ไอซทีอีย่างนอ้ยสองคน ทีม่ปีระสบการณ์ไอซทีโีดยตรงอยา่งนอ้ยคนละสอง
ปีในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่
• Computer System,  
• Database Management,  
• Data Networking และ  
• Data Security  
• ICT Applications  
• Business Process 

Source: สถาบันคุณวฒุวิชิาชพี (สคช.) 



 คณุวฒุวิชิาชพีระดับที่ 3 (Project Coordinator หรอื ผูป้ฏบัิตงิาน
ระดับฝีมอื)  

 รหัสหน่วยสมรรถนะ 60103 
• รวบรวมอกสารและปัจจัยทีจ่ําเป็นต่อโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
• กําหนดผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทีจ่ําเป็นสําหรับการดําเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์

ของโครงการอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
 รหัสหน่วยสมรรถนะ 60203  

• รวบรวมผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งกับโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
• รวบรวมความตอ้งการของแผนบรหิารโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

 รหัสหน่วยสมรรถนะ 60407  
• ตรวจสอบและตดิตามการปฏิบัติตามแผนและกจิกรรมการสือ่สารของโครงการ

ใหม้คีวามถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 
• ตรวจสอบและตดิตามความเสี่ยงและปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ในการสือ่สารอัน

ส่งผลใหไ้ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

  
 

 



สมรรถนะยอ่ย เกณฑใ์นการปฏบิตังิาน 
60306.01 ดําเนนิการจัดทําเกณฑค์ัดเลือก
แหล่งการจัดซือ้ (Create source selection 
criteria) 

ดําเนนิการจัดทําเกณฑใ์นการคัดเลือกแหล่ง
การจัดซือ้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

60306.02 ประเมนิการเสนอขาย (Evaluate 
Seller Proposal) 

ประเมนิการเสนอขายไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

60306.03 บรูณาการแผนการบรหิารการ
จัดซือ้ (Integrate procurement 
management plan) 

บรูณาการแผนการบรหิารการจัดซือ้ ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

60306.04 จัดทํา Procurement statement 
0f work 

จัดทํา Procurement statement 0f work  
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

60306.04 ประเมนิการตัดสนิใจทําหรือ
สั่งซือ้ (Evaluate make-or-buy decision) 

ประเมนิการตัดสนิใจทําหรือสั่งซือ้ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

คุณวุฒวิชิาชพี ช ัน้ 3 
 

รหัสหน่วยสมรรถนะ 60306             ชือ่หน่วยสมรรถนะ ดําเนนิการจัดซือ้ 



สมรรถนะยอ่ย เกณฑใ์นการปฏบิตังิาน 
60301.01 ดําเนนิการตามแผนบรหิาร
โครงการ (Execute project management 
plan) 

นําแผนบรหิารของโครงการไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและตรงตามวตัถุประสงค ์

60301.02 บรหิารการอนุมัตกิารขอ
เปลี่ยนแปลงของโครงการ (manage 
approved changed requests) 

ควบคุมการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการใหม้ีประสทิธภิาพ 
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รหัสหน่วยสมรรถนะ 60306  ชือ่หน่วยสมรรถนะ อํานวยการและบรหิารงานโครงการ 
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