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หน้าที่ 2 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรบริหำรโครงกำรดิจิทัล 

จัดโดยส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

หลักกำรและเหตุผล 

  

นโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ก าลังเป็นที่ตื่นตัวของ

องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนจ านวนมาก เนื่องจากความต้องการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

สนับสนุนการท างานขององค์กร ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการ การให้บริการ การด าเนินงานตามกระบวนงาน 

เป็นต้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ และสร้างศักยภาพเพ่ือการเป็นผู้น าในด้านที่แต่ละ

องค์กร Focus  

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการด าเนินงาน องค์กรมักจะด าเนินการใน

ลักษณะของการจัดท าโครงการ ซึ่งการบริหารจัดการโครงการด้านดิจิทัลมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายส่วนโดย

เกี่ยวข้องกับทั้งผู้ที่ท างานเชิงนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีความตระหนักในบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการดิจิทัล ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การวางแผนการ

ด าเนินงานโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ จนกระทั่งการปิดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ

บริหารจัดการโครงการดิจิทัลต้องค านึงถึงปัจจัยด้านขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

การด าเนินงาน และความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งหมดด้วย     

การบริหารจัดการโครงการด้านดิจิทัล สามารถใช้แนวทาง Project Management Framework 

(PMBOX, 2017) ที่ประกอบด้วย 10 องค์ความรู้ ได้แก่ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ 

ทรัพยากร การ สื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการเรียนรู้และท าความเข้าใจทั้ง 

10 องค์ความรู้ดังกล่าวในเชิงทฤษฎีประกอบกับการลงมือปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้  หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัลจึงเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ตามกรอบแนวทาง PMBOX เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้และทักษะที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ในการ

บริหารจัดการโครงการดิจิทัลตั้งแต่ริเริ่มโครงการไปจนกระทั่งปิดโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

 



 

 
 

หน้าที่ 3 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจกรอบการท างานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project 

Management Framework (PMBOK, 2017) 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถริเริ่ม วางแผน ด าเนินงาน ติดตามและควบคุมและปิดโครงการดิจิทัลได้ตาม

หลักการ 

4. เพ่ือให้มีการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ด าเนินงานติดตามและควบคุมและปิด

โครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 

1) บรรยาย(Lecture) 

2) กรณีศึกษา(CaseStudy) 

3) การอภิปราย(Discussion) 

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)  

 

รูปแบบและจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-Site ดังตาราง 

การบรรยาย (Lecture) 

(ชั่วโมง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(ชั่วโมง) 

16 8 

จ านวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 24 ชั่วโมง (4 วัน) 

 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

รุ่นที่ ช่วงเวลา รูปแบบ สถานที่ 

1 21 – 24 เมษายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

2 23 – 26 มิถุนายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

3 25 – 28 สิงหาคม 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 

 



 

 
 

หน้าที่ 4 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. อาจารย์ ดร. สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 วันที่ 1 

9.00 – 10.00 ความรู้เกี่ยวกับภาพรวม และ

กรอบการท างานด้านการบริหาร

โครงการดิจิทัล (Digital Project 

Management Overview and 

Framework) 

 สาเหตุความล้มเหลวของโครงการดิจิทัล 

 ความหมายของโครงการดจิิทัล 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหารโครงการดจิิทัล 

 กรอบการท างานด้านการบริหาร โครงการ (Project 

Management Framework)  

 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทลั 

 ซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารโครงการดิจิทัล 

10.00 – 11.00 การบริหารโครงการดิจิทลั และ

บริบทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Digital Project Management 

and Information Technology 

Context) 

 การก าหนดทิศทาง นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ดิจิทลั 

 การออกแบบองค์กรดิจิทัล 

 การก าหนดเป้าประสงค์ของโครงการดิจิทัล 

 การจัดเตรียมทรัพยากร 

 บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ขั้นตอนและวงจรชีวิตของโครงการดิจิทัล 

 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร ์

11.00 – 12.00 การบริหารการบรูณาการโครงการ

ดิจิทัล (Digital Project 

Integration Management) 

 การบริหารกลุม่กระบวนการใครงการดจิิทัล 
            (Digital Project Management Process Groups) 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการเลือกโครงการดิจิทัล 
 การจัดท ากฏบตัรโครงการ (Project Charter) 
 การวางแผนบรหิารโครงการดิจิทลั 
 การด าเนินงานโครงการดิจิทัล 
 การติดตามและควบคมุโครงการดจิิทัล 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการดิจิทัล 
 การปิดโครงการดิจิทัล 

13.00 – 16.00 การบริหารขอบเขตโครงการดิจิทลั 

(Digital Project Scope 

Management) 

 ความหมายของการบริหารขอบเขต 

 การวางแผนขอบเขต 

 การก าหนดขอบเขต และข้อก าหนดขอบเขต(Statement 

of Work / Tems of Reference) 



 

 
 

หน้าที่ 5 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 การสร้างโครงสร้างจ าแนกงาน (Work Breakdown 

Structure) 

 การจัดท าเอกสารวสิัยทัศน์และขอบเขต (Vision and 

Scope Document) 

 การตรวจสอบขอบเขต 

 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

 วันที่ 2 

9.00 – 10.30 การบริหารเวลาโครงการดิจิทลั 

(Digital Project Schedule 

Management) 

 ความหมายของการบริหารเวลา 

 การวางแผนและก าหนดกิจกรรม 

 การเรียงล าดับกิจกรรม 

 การประมาณการทรัพยากรกิจกรรม 

 การประมาณการช่วงระยะเวลากิจกรรม 

 การพัฒนาตารางเวลา 

       -แผนภูมิแกนต์ 

       -วิธีเส้นทางวิกฤต 

       -การจัดตารางเวลาห่วงโซ่วิกฤต 

       -เทคนิคการทบทวนและการประเมินผลการท างาน     

        (Program Evaluation and Review Technique) 

 การติดตามและควบคุมตารางเวลา 

10.30 – 12.00 การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ

ดิจิทัล (Digital Project Cost 

Management) 

 ความหมายของการบริหารค่าใช้จ่าย 

 วางแผนบริหารค่าใช้จ่าย 

-เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการประมาณค่าใช้จ่าย 

-ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย 

 การจัดท างบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล 

 การควบคุมค่าใช้จ่าย 

13.00 – 15.00 การบริหารคณุภาพโครงการดจิิทลั 

(Digital Project Quality 

Management) 

 ความหมายของการบริหารคุณภาพ 

 การวางแผนและจัดท าแผนควบคุมคุณภาพโครงการดิจิทัล 

 การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการควบคุมคุณภาพ 



 

 
 

หน้าที่ 6 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ 

-ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ (Capability 

Maturity Model Intergration) 

- ม า ต ร ฐ า น  ISO/ IEC 29110 Software Engineering-

Lifecycle Profiles for Very Small Entities 

 การปรับปรุงคุณภาพโครงการดิจิทัล 

15.00 – 16.00 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการดิจิทัล (Digital Project 

Human Resource 

Management) 

 ความหมายของการบริหารทรัพยากร 

 การวางแผนทรัพยากร 

 การคัดเลือกสมาชิกทีมงาน 

 การพัฒนาทีมงาน 

 การบริหารทีมงาน 

 การควบคุมทรัพยากร 

 

 วันที่ 3 

9.00 – 10.00 การบริหารการสื่อสารโครงการ

ดิจิทัล (Digital Project 

Communication 

Management) 

 ความหมายของการบริหารการสื่อสาร 

 การวางแผนบริหารการสื่อสาร 

 การกระจายสารสนเทศ 

 การรายงานการปฏิบัติงาน 

 การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการสื่อสารโครงการดิจิทัล

ให้ดีขึ้น 

10.00 – 12.00 การบริหารความเสี่ยงโครงการ

ดิจิทัล (Digital Risk 

Management) 

 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 

 การวางแผนบริหารความเสี่ยง 

 การระบุความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

 การตอบสนองความเสี่ยง 

 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง 

13.00 – 14.30 การบริหารการจดัซื้อจัดจ้าง

โครงการดิจิทัล (Digital Project 

Procurement Management) 

 ความหมายของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การวางแผนการซื้อและการได้มา 

 การวางแผนการท าสัญญา 



 

 
 

หน้าที่ 7 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 การร้องขอค าตอบจากผู้ขาย 

 การเลือกผู้ขาย 

 การบริหารสัญญา 

 การติดตามและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การปิดสัญญา 

14.30 – 16.00  การบริหารผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี

โครงการดิจิทัล (Digital Project 

Stakeholder Management) 

 ความส าคัญของการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การะบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Register) และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การวางแผนความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การติดตามความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วันที่ 4 

9.00 – 12.00 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

โครงการดิจิทัล (Digital Project 

Change Management) 

 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 

 การวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 การจัดการกับความขัดแย้งและการต่อต้าน 

13.00 – 16.00 การตรวจรับ ติดตั้งระบบ ปดิ และ

ประเมินโครงการดิจิทลั (Digital 

Project Delivery, 

Implementation, Closure and 

Evaluation) 

 การตรวจรับโครงการดิจิทัล 

 การติดตั้งระบบสารสนเทศ 

 การปิดโครงการดิจิทัล 

 การประเมินโครงการดิจิทัล 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

    

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  13,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ค่าลงทะเบียน

ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  8,500  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหตุ   กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

 

  

 



 

 
 

หน้าที่ 8 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

   

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

(Pre-Test) 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

(Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์ :  0-3410-9686  

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ :  0-3289-9686 ต่อ317010 

 

 

 

 

 



 

 
 

หน้าที่ 9 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 
สอบถำมรำยละเอียด 

 

หากมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                

นางณัฐสิรี นกแก้ว เบอร์โทร 081 290 4198 

 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bureau Of Digital Technology ) 

ที่อยู่   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000    

โทร   034 109 686 ต่อ 217043 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bdt-training@su.ac.th  

เว็บไซต์    https://bdt.su.ac.th 

mailto:bdt-training@su.ac.th

