
     
  
 

  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จัดการอบรม 

หลักสูตร “การบริหารจดัการโครงการเบื้องต้นสําหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  
(Project Management for Procurement)”  

 
หลักการและเหตผุล 
 

การจัดตั้งและดําเนินการโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  (Procurement)  หรือ
หน่วยงาน พัสดุ  เป็นหน่วยงานสําคัญ   มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทค่อนข้างสูง  ในบางหน่วยงานอาจเริ่มมีบทบาท
ตั้งแต่การจัดตั้ง โครงการ และตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการกลั่นกรองคัดเลือกโครงการการคัดเลือกและ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดําเนินการโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ สําหรับโครงการ จนกระทั่งตรวจรับแล้วเสร็จและปิดโครงการ 
นอกจากนี้ยังมี บทบาทสําคัญในการต่อรองทั้งด้านขอบเขต งบประมาณ ระยะเวลา และเนื้อหาสัญญา ซึ่งในหลาย ๆ 
กรณีศึกษา องค์กรที่ มีการประสานงานโดยการบูรณาการกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
และหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม  ทําให้องค์กร  สามารถดําเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โครงการ  การบริหารจัดการ และความพึงพอใจทั้งของผู้ดําเนินการโครงการและผู้รับโครงการสูงขึ้น ในขณะที่ปัญหาและ
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ลดลงอย่างมี นัยยะ ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่ยังคงดําเนินการในรูปแบบเดิม คือมีการดําเนินการใน
ลักษณะของการส่งผ่านงาน และ ขาดการบูรณาการกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหามากขึ้น
เมื่อความคาดหวังจากการดําเนินการในรูปแบบของโครงการสูง หรือซับซ้อนขึ้นตามลักษณะของงานหรือธุรกิจที่มีวัฏจักร 
(Life Cycle) สั้นลง และมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงที่กระชับขึ้น 

จากกรณีศึกษาดังกล่าว ทําให้องค์กรสากลซึ่งพัฒนากรอบมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการ ตระหนักถึง 
ความสําคัญ ตลอดจนผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของการบูรณาการกระบวนการ และทําการกําหนดการบูรณา
การ กระบวนการบริหารจัดการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นขององค์ความรู้หลักอย่างหนึ่งในกรอบมาตรฐานการ
บริหาร จัดการโครงการที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องสามารถทําความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางในการบูรณาการกระบวนการ ในทํานองเดียวผู้จัดการโครงการที่มี
ประสบการณ์สูง จะ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อผนวกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าเป็นส่วนหนึ่งและบูรณา
การเข้ากับแผนใน ภาพรวม เพื่อลดช่องว่าง และส่งผลให้การดําเนินการและการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

จากการประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างจากองค์กรต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เห็นว่าหากสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการและการบริหารจัดการ 
โครงการ ให้กับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง จะเป็นการส่งเสริมให้การบูรณาการกระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามทางเลือกในการฝึกอบรมในลักษณะนี้ค่อนข้างจํากัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงได้พัฒนา และจัดทํา 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสําหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Project Management 
for Procurement)” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งด้านการดําเนินการโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
ผู้สนใจ ทั่วไป ให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐานในการบริหารจัดการโครงการ ความเชื่อมโยงกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการ ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบูรณาการกระบวนการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําไปประยกุต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
แล้ว ยังช่วยให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือการดําเนินการ
อ่ืน ๆ ได้ตาม ความเหมาะสม  

   



วัตถุประสงค์ 
 

1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการให้แก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ระดับ 
      บริหาร ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการโครงการ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และผู้สนใจทั่วไป 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจกระบวนการพื้นฐานในการบริหารจัดการโครงการ ความเชื่อมโยงกับ 

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางหรือเทคนิคในการบูรณาการ 
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจลักษณะของความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงของโครงการ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และกลยุทธ์ในการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ 

4. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การดําเนินการโครงการและการบริหารจัดการโครงการใน 
      สภาพแวดล้อมต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ระดบับรหิาร   หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง   ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการโครงการ   
และ ผู้สนใจหลักการการบูรณาการบริการจัดการโครงการและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบนัการศึกษา  

เนื้อหาวิชา 
1. การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น 
2. วัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการ 
3. กระบวนการบริการจัดการโครงการในภาพรวม (Project Management Processes) 
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (Knowledge Area – Project Procurement 

Management) และความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้หลักอื่น ๆ 
5. บทบาทหนา้ที่ของผู้จัดการโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ 
6. ปัญหาหลักในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของโครงการ ผู้เก่ียวข้อง และผลกระทบ 
7. กระบวนการบริหารจัดการโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์กรและช่องว่างในการบูรณาการกระบวนการ 
8. การจัดตั้งโครงการอย่างมปีระสทิธิภาพ (Project Initiation) 
9. การวางแผนการ และการดาํเนนิการ การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
10. บริหารจัดการ และการตรวจสอบและวัดผล การจัดซื้อจัดจา้งของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
11. การตรวจรับและปดิโครงการ (Project Closing) 
12. การดําเนินการอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการโครงการ 

12.1 หลักสากลในการกลัน่กรองและคัดเลือกโครงการ 
12.2 หลักสากลในการจัดทาํเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR/RFP)  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
วันศุกรท์ี่  16 กรกฎาคม  2564 (1 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)    

 
วิทยากร 

อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์ 
 

 ประสบการณ์ด้านการบริหารจดัการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ 
 ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหาร  

จัดการโครงการสําหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล 
 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบนัการศกึษาของรัฐ 

   

 



 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการโครงการ และความเชื่อมโยงกับกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้างของโครงการและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งขององค์กร สามารถนําไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการ  
ดําเนินการ บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องว่างในการบูรณาการกระบวนการบริหาร  
จัดการโครงการ กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างของโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร และแนวทางใน
การป้องกัน 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 8,000 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร 

ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น   
 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 

 
หมายเหตุ :   

1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาํระเงินเพื่อสํารองที่นั่ง (รบัสมัครจํานวนไม่เกิน 30 คน) 
2. ชํ าระ เงิ น ค่ าล งท ะ เบี ยน ก่ อน  วั น พุ ธที่  3 0  มิ ถุ น ายน  2564  มิ ฉ ะนั้ น จ ะถื อ ว่ าท่ าน สละสิ ท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 
กําหนดการฝึกอบรม 

“การบริหารจัดการโครงการเบือ้งต้นสําหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Project Management for Procurement)”  
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)    
 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 
08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
09.00 - 10.30 น.            บรรยายหัวข้อ 

 การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น 
 วัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการ 
 กระบวนการบริการจัดการโครงการในภาพรวม (Project Management 

Processes) 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (Knowledge Area – Project 

Procurement Management) และความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้หลักอื่น ๆ 
10.30 - 10.45 น.            พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.                     บรรยายหัวข้อ 

 บทบาทหนา้ที่ของผู้จัดการโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ 
 ปัญหาหลักในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของโครงการ ผู้เก่ียวข้อง และผลกระทบ 
 กระบวนการบริหารจัดการโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งของโครงการ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งขององค์กร และช่องว่างในการบูรณาการกระบวนการ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00- 14.30 น.   บรรยายหัวข้อ  

 การจัดตั้งโครงการอย่างมปีระสทิธิภาพ (Project Initiation) 
 การวางแผนการ และการดาํเนนิการ การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้มี

ประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการ และการตรวจสอบและวัดผล การจัดซื้อจัดจา้งของโครงการ 
14.30 - 14.45 น.                    พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.00 น.                    บรรยายหัวข้อ  

 การตรวจรับและปดิโครงการ (Project Closing) 
 การดําเนินการอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการโครงการ 

- หลักสากลในการกลัน่กรองและคัดเลือกโครงการ 
- หลักสากลในการจัดทาํเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR/RFP) 
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สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบ้ืองต้นสําหรับหน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง  
(Project Management for Procurement) 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)    

  
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ตําแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาทํางาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจํากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการชําระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 
กรุณาส่งเอกสารฉบบัน้ีมายัง (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
หมายเหต ุ:  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการชําระเงิน เพื่อสํารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจํานวน 30 ท่าน ) 
2. กรุณาชําระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการชาํระเงิน วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 %  และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจาํนวนที่กําหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 
 
 



 

 
แผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)    

 

 
 


