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หวัขอ้ค าบรรยาย

• ความหมายของโครงการและการจดัการ
โครงการ

• ปจัจยัในการจดัการโครงการใหป้ระสบ
ความส าเร็จ

• ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ
• วฏัจกัรโครงการ, เฟส และข ัน้ตอนส าคญั
• กจิกรรมของผูร้บัเหมาสรา้งอาคาร
• สถาบนัการจดัการโครงการ และ องคค์วามรู ้
ดา้นการจดัการโครงการ

• สรปุ



ความหมายของโครงการ

• โครงการหมายถงึกลุม่ของกจิกรรมทีท่ า
ภายในระยะเวลาจ ากดัเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย
หรอืวตัถปุระสงคโ์ดยใชเ้พยีงงบประมาณที่
ก าหนดไว้

• โครงการท ัว่ไปมกัจะมลีกัษณะตอ่ไปนี้
– ไมซ่ า้กบังานอืน่  โดยเฉพาะงานประจ า
– โครงการมรีะยะเวลาสิน้สดุ
– โครงการมคีวามซบัซอ้น
– โครงการไมส่ามารถท าซ า้ได้
– โครงการตอ้งใชท้รพัยากรจ านวนมากจากแหลง่
ทรพัยากรทีม่จี านวนหรอืขนาดจ ากดั.



การจดัการโครงการ

• การจดัการโครงการเป็นงานวชิาชพีที่
เก ีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูห้ลายสาขา

• จดุมุง่หมายของการจดัการโครงการก็คอื การ
วางแผนงาน, การก าหนดและจดัล าดบั
กจิกรรมในโครงการ, การก ากบัดแูลการ
ปฏบิตังิานทกี าหนดเป็นกจิกรรมใหส้ าเร็จ, การ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการปฏบิตังิานอนั
อาจท าใหโ้ครงการตอ้งสะดดุหยดุลง, และ การ
จดัการการใชท้รพัยากรโครงการใหอ้ยูภ่ายใน
ขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ.



การจดัการโครงการเป็นวชิาชพี

• การจดัการโครงการเป็นงานส าคญัอยา่ง
หนึง่ทีผู่บ้รหิารควรศกึษา และ ไดร้บัโอกาส
ฝึกฝน  เพราะเป็นข ัน้ตอนส าคญัส าหรบักา้ว
ไปสูก่ารเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตอ่ไป

• การจดัการโครงการ เป็นงานเบ็ดเสร็จทีร่วม
งานตา่งๆทีห่วัหนา้โครงการจะตอ้งจดัการ
ดว้ยตวัเองใหเ้สร็จสิน้  รวมท ัง้การแกป้ญัหา
ตา่งๆ ตลอดจนการดแูลใหง้านบรรลผุล
ตามทีก่ าหนดไวเ้ป็นวตัถปุระสงค์



สถาบนัการจดัการโครงการ

• ในเมือ่การจดัการโครงการเป็นวชิาชพี จงึมี
การจดัต ัง้สมาคมวชิาชพีดา้นการจดัการขึน้
ในสหรฐัอเมรกิา มชีือ่วา่ Project 
Management Institute (PMI)

• PMI ไดศ้กึษาและรวบรวมองคค์วามรูท้ ี่
เกีย่วกบัการจดัการโครงการขึน้ และ 
เรยีกวา่เป็น Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK)



หมวดความรูใ้น PMBOK

1. Project Integration Management

2. Project Scope Management

3. Project Time Management

4. Project Cost Management

5. Project Quality Management



หมวดความรูใ้น PMBOK

6. Project Human Resources 
Management

7. Project Communications 
Management

8. Project Risk Management

9. Project Procurement Management

10.Project Stakeholders Management



ประโยชนข์องการจดัการโครงการ

• มแีผนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน.

• ใชป้ระโยชนท์มีงานโครงการไดด้ที ีส่ดุ.

• สามารถควุบคมุการใชท้รพัยากรได.้

• ทกุฝ่ายเขา้ใจขอบเขตโครงการต ัง้แตแ่รก.

• แผนงานระบลุ าดบัความส าคญัของกจิกรรมชดัเจน.

• สามารถตดิตามความเสีย่งและหาทางแกป้ญัหาได.้

• สามารถสือ่สารความกา้วหนา้ของการท าโครงการ
ใหแ้กผู่เ้ก ีย่วขอ้งไดต้ลอดเวลา.

• เป็นเครือ่งมอืส าหรบัการสรา้งความรูส้ าหรบัการ
จดัการโครงการในอนาคตใหด้ยี ิง่ข ึน้.



ประโยชนอ์ืน่ๆ

• สนบัสนนุยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน.
• รูล้ าดบัความส าคญัของงานไดช้ดัเจน.
• โปรง่ใส  เห็นภาพวา่ก าลงัเกดิอะไรขึน้ และ ใชท้รพัยากรอะไร
ไปบา้ง.

• ประสานการใชท้รพัยากรบคุคลระหวา่งโครงการได.้
• ผูบ้รหิารทราบความกา้วหนา้ของโครงการตลอดเวลา.
• ผูบ้รหิารทราบความเสีย่งและวางแผนจดัการความเสีย่งได.้
• สามารถวดัผลงานไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หรอืไม.่

• มเีอกสารหลกัฐานเกีย่วกบังานโครงการส าหรบัเก็บเป็น
ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นความรูส้ าคญั.

• มคีวามเขา้ใจหลกัการจดัการกระบวนการซึง่เป็นหลกัการส าคญั
ทีห่นว่ยงานทกุแหง่ควรใช.้



ปจัจยัทีท่ าใหโ้ครงการส าเร็จ

• Standish เป็นหนว่ยงานทีส่นใจศกึษาหาวา่มี
ปจัจยัอะไรบา้งทีท่ าใหโ้ครงการประสบ
ความส าเร็จ.  ปจัจยัทีพ่บในโครงการดา้นไอทคีอื

1. ผูใ้ชม้สีว่นรว่มในการท าโครงการ.

2. ผูบ้รหิารหนว่ยงานใหก้ารสนบัสนนุ

3. ขอ้ก าหนดความตอ้งการชดัเจน 

4. วางแผนไดอ้ยา่งเหมาะสม

5. ความคาดหวงัในผลลพัธม์คีวามสมจรงิ



6. แบง่โครงการเป็นชว่งส ัน้ๆส าหรบัน าเสนอ
ผลงานใหร้บัทราบ. 

7. มทีมีงานทีม่คีวามสามารถ

8. มเีจา้ของงานทีเ่อาใจใส่

9. มวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน

10. ทมีงานท างานหนกัและทุม่เท

ปจัจยัทีท่ าใหโ้ครงการส าเร็จ (ตอ่)



ปจัจยัอืน่ๆ

• หนว่ยงานก าหนดล าดบัความส าคญัของแตล่ะ
โครงการเอาไวอ้ยา่งชดัเจน.

• แผนกและสว่นงานอืน่ๆในหนว่ยงานลว้น
สนบัสนนุโครงการเต็มที.่

• หนว่ยงานมวีฒันธรรมในการจดัการโครงการ.
• หวัหนา้โครงการรูว้ธิจีดัการโครงการใหไ้ดผ้ล.
• หวัหนา้โครงการมคีวามเป็นผูน้ า.
• ทมีงานถอืเป็นพนัธะทีจ่ะตอ้งท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย.

• มกีารใหร้างวลัแดผู่ท้ ีท่ างานไดผ้ลดี



สปอนเซอรโ์ครงการ

• คอื หนว่ยงานเจา้ของโครงการ

• ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืสงูมาก.

• เป็นผูท้ ีรู่จ้กัวฒันธรรมองคก์ารเป็นอยา่งด.ี

• ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นทีป่รกึษาโครงการ.

• ควรเป็นหนึง่ในกลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู.

• สามารถขจดัปญัหาอปุสรรคของโครงการได.้ 

• เป็นผูส้นใจในผลลพัธข์องโครงการ และ ยนิดี
อทุศิตนใหแ้กโ่ครงการ



บทบาทของหวัหนา้โครงการ

• อธบิายวตัถปุระสงคแ์ละความส าคญัของโครงการ
• ใหค้วามส าคญักบัปญัหาส าคญั.
• ประสานงานกบัผูบ้รหิารแผนกและสว่นงานอืน่ๆได.้
• เป็นประธานและผูน้ าการประชุมทมีงาน.
• ชว่ยทมีงานในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง. 
• สรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้กท่มีงาน.
• วางแผนและจดัการกบัการเปลีย่นแปลงแผน. 
• แกป้ญัหาความขดัแยง้ระหวา่งทมีงานกบักลุม่อืน่.
• รายงานสถานภาพของโครงการตอ่ฝ่ายบรหิาร.
• กรณุาอา่นเอกสาร “บทบาทหนา้ทีข่องหวัหนา้
โครงการ” และ ระบหุวัขอ้ความรูล้งในคอลมันท์ ีใ่ห้
ไวใ้นเอกสาร.



บทบาทของผูบ้รหิารแผนกทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบังานโครงการ

• มุง่ยดึปรชัญาและคณุภาพของแผนกทีต่น
รบัผดิชอบเป็นส าคญั. 

• ชว่ยเหลอืทมีงานในการก าหนดหนา้ที ่และ 
วางแผนการปฏบิตักิจิกรรมใหเ้สร็จสิน้.

• จดัหาทรพัยากรเพือ่ชว่ยใหโ้ครงการเสร็จ
สิน้ตามก าหนดการ.

• รว่มมอืดว้ยการใหเ้วลาเขา้รว่มประชุม หรอื
ใหข้อ้คดิเห็นตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแผนก.

• สนบัสนุนหวัหนา้โครงการ.



บทบาทของทมีงานโครงการ

• ทมีงานโครงการอาจจะมหีนา้ทีแ่ละบทบาทในโครงการ
ไดแ้ตกตา่งกนัไปสดุแทแ้ตล่กัษณะของโครงการน ัน้.

• ทมีงานท างานเป็นตวัแทนของแผนกอืน่ๆในทมี.
• ทมีงานท างานเป็นตวัแทนของโครงการตอ่แผนก.
• ก าหนดวา่กจิกรรมตามแผนทีต่นไดร้บัมอบหมายน ัน้
จะตอ้งท าอยา่งไร และ ขอความเห็นชอบจากหวัหนา้
โครงการ หรอื หวัหนา้งานทีร่บัผดิชอบกจิกรรมน ัน้.

• ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบใหส้ าเร็จตามก าหนด และ ใชจ้า่ย
ใหอ้ยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณ.

• บนัทกึงานและน าเสนอความกา้วหนา้ของการท างาน, 
ปญัหาทีอ่าจจะเกดิกบัโครงการ, และ ความเสีย่งทีพ่บ
เห็น ใหห้วัหนา้งานและหวัหนา้โครงการรบัทราบ. 



วฎัจกัรโครงการ



วฏัจกัรแบบสามระยะ

• หนว่ยงานไทยบางแหง่นยิมระบวุา่การ
จดัการโครงการมเีพยีงสามระยะคอื

– ระยะกอ่นด าเนนิโครงการ

– ระยะระหวา่งการด าเนนิโครงการ

– ระยะหลงัการด าเนนิโครงการ หรอื หลงั
โครงการเสร็จสิน้

• แนวคดินีไ้มผ่ดิ  เพราะเพยีงแตต่ดัเอาเฟส
ของการวางแผนออกไปเทา่น ัน้เอง



การศกึษาความเหมาะสม

• หมายถงึ Feasibility Study ซึง่เป็นชือ่ทีต่รง
กบัลกัษณะงานศกึษาแบบนี้

• ควรท าเมือ่เร ิม่คดิจะท าโครงการ เพือ่หา
ค าตอบวา่นา่จะท าโครงการนีห้รอืไม่

• ใชเ้วลาส ัน้ๆ เพือ่หาค าตอบในดา้น
– Operation

– Technical

– Economical

– Legal

– Time



Environmental Impact Assessment

EIA
• EIA is a systematic process to identify, predict

and evaluate the environmental effects of 
proposed actions and projects. 

• A broad definition of environment is adopted. 
Whenever appropriate social, cultural and 
health effects are also considered as an 
integral part of EIA.

• Finally, particular attention is given in EIA for 
preventing, mitigating and offsetting the 
significant adverse effects of proposed 
undertakings 



*Public involvement typically 
occurs at these points. 
It may also occur at any 
other stage of the EIA  Process 

Information from this process 
contributes to effective EIA  in the future 

No EIA 

Initial 
environmental 
examination 

EIA required 

Approved 

Not approved 

Redesign 

Resubmit 

Proposal 
identification 

*Public involvement 

Screening  

Scoping 

Impact analysis 

Mitigation 
and impact 

management 

EIA report 

Review 

Decision-making 

Implementation 
and post-EIA 

monitoring 



ท าความรูจ้กัข ัน้ตอนการท าโครงการ

• การท าโครงการในหนว่ยงานตา่งๆมไีดส้อง
แบบ คอื  ท าเอง  และ จา้งผูอ้ ืน่ท า.

• การจา้งก็มที ัง้การจา้งแบบพเิศษและการ
ประมลู.

• การอธบิายข ัน้ตอนการท าโครงการทกุ
รปูแบบรวมไวด้ว้ยกนัจงึเป็นเรือ่งยาก. ผูเ้ขา้
อบรมจะตอ้งพจิารณาเองวา่ข ัน้ตอนใดไม่
จ าเป็นในแตล่ะรปูแบบ. 



ปญัหาการท างานโครงการของไทย

• หนว่ยงานไทยไมส่นใจจดัท ามาตรฐานการ
ท างานโครงการใหเ้ป็นระบบมากนกั.  

• การปฏบิตังิานในหนว่ยงานตา่งๆไมม่รีปูแบบที่
ชดัเจน  และมกัจะขึน้อยูก่บัความเห็นและความ
สนใจของผูบ้รหิารระดบัสงูในชว่งน ัน้ๆ.  หาก
ผูบ้รหิารระดบัสงูเปลีย่นแปลงไป  รปูแบบการ
ท างานก็อาจจะเปลีย่นไปอกี.

• การก าหนดวธิปีฏบิตังิานโครงการมอียูบ่า้ง
เฉพาะในบางงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหนว่ยงาน
จ านวนมาก.



ข ัน้ตอนการท าโครงการ

• การแตง่ต ัง้หวัหนา้โครงการ

• การแตง่ต ัง้ทมีงาน

• การศกึษาวตัถปุระสงคแ์ละรวบรวมขอ้ก าหนด
ความตอ้งการ

• การจดัท ากฎบตัรโครงการ

• การประเมนิความเสีย่งในการด าเนนิโครงการ

• การวางแผนงานโครงการ และ น าเสนอแผนให้
ผูเ้กีย่วขอ้งรบัทราบ



ข ัน้ตอนการท าโครงการ 2

• การจดัท าเอกสารการประมลูผูร้บัจา้ง
• การประมลูหาผูร้บัจา้ง
• การท าสญัญา 
• การพจิารณาแผนงานละเอยีดของผูร้บัจา้ง
• การด าเนนิงานตามกจิกรรมอืน่ๆ
• การประชุมแจกงานและตดิตามงาน
• การควบคมุคณุภาพของผลงาน
• การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้
• การตรวจรบังานของผูร้บัจา้ง
• การน าเสนอผลงานโครงการตอ่เจา้ของโครงการ
• การประชุมปิดโครงการ



การแตง่ต ัง้หวัหนา้โครงการและทมีงาน

• ตามหลกัการจดัการโครงการทีด่นี ัน้  หวัหนา้
โครงการและทมีงานทกุคนจะตอ้งมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในงานทีจ่ะท า  ถา้หากไมม่ ีก็จะตอ้ง
สง่ไปเรยีนรูก้อ่น.

• หน. โครงการและทมีงาน จะตอ้งไดร้บัการแตง่ต ัง้
อยา่งเป็นทางการ พรอ้มกบัไดร้บัทราบบทบาท
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบอยา่งละเอยีดดว้ย.

• จ านวนบคุลากรในทมีงานจะมากนอ้ยเพยีงใดน ัน้
ยอ่มขึน้อยูก่บัขนาดและความซบัซอ้นของ
โครงการ.



การศกึษาวตัถปุระสงค์

• งานแรกของหน. โครงการหลงัจากไดร้บัการ
แตง่ต ัง้แลว้ก็คอื 

– ศกึษาวตัถปุระสงคข์องโครงการใหเ้ขา้ใจ.

– ในกรณีทีเ่ป็นโครงการทีค่อ่นขา้งเป็นนามธรรมเชน่
โครงการพฒันาซอฟตแ์วร ์ ตอ้งพจิารณาวา่จะวดั
ไดอ้ยา่งไรวา่โครงการบรรลวุตัถปุระสงค.์

– พจิารณาวา่ขอ้เสนอโครงการน ัน้มรีายละเอยีดของ
ขอ้ก าหนดความตอ้งการมากพอทีจ่ะด าเนนิการได้
หรอืไม ่ และ ขอ้ก าหนดความตอ้งการน ัน้ชดัเจน
หรอืไม.่



การรวบรวมขอ้ก าหนดความตอ้งการ

• ขอ้ก าหนดความตอ้งการมสีองแบบ
– ขอ้ก าหนดความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูใ้ช้

– ขอ้ก าหนดความตอ้งการของงานทีจ่ะท า

• ขอ้ก าหนดความตอ้งการของลกูคา้ควรไดร้บั
การพจิารณาน ามาเขยีนเป็นรายละเอยีดใน
ขอ้เสนอโครงการและสญัญาอยา่งชดัเจนแลว้.
แตบ่างคร ัง้ก็ไมล่ะเอยีดพอ  ดงัน ัน้ทมีงานตอ้ง
พยายามสอบถามและรวบรวมขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการของลกูคา้มาใหม้ากทีส่ดุ.

• ขอ้ก าหนดทีร่วบรวมนีจ้ะน ามาหารอืกบัเจา้ของ
โครงการตอ่ไปเพือ่จดัท าเป็นเอกสารทางการ.



กฎบตัรโครงการ

• เอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีแ่สดงเงือ่นไข
ทีเ่ป็นสญัญาระหวา่งสปอนเซอรข์องโครงการ
กบัหวัหนา้โครงการ. 

• รายละเอยีดประกอบดว้ยพืน้ฐานของโครงการ, 
วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของโครงการ. ท าให้
เขา้ใจไดช้ดัเจนวา่โครงการจะจบเมือ่ใด.

• การเขยีนจะตอ้งกระทดัรดัแตช่ดัเจน และมี
ความยาวประมาณ 5 – 6 หนา้.

• กฎบตัรเป็นเครือ่งมอืส าหรบัยนืยนัวา่ท ัง้
สปอนเซอรแ์ละหวัหนา้โครงการเขา้ใจตรงกนั
เกีย่วกบัขอบเขตและผลลพัธข์องโครงการ. 



การประเมนิความเสีย่ง

• การท างานใดๆมคีวามเสีย่งรวมอยูด่ว้ยเสมอ

• ความเสีย่งหมายถงึปญัหาและอปุสรรคทีอ่าจจะ
เกดิขึน้  และ เมือ่เกดิขึน้แลว้จะท าใหโ้ครงการ
หยดุชะงกัหรอืไดร้บัความเสยีหาย.

• การจดัการความเสีย่ง หมายถงึการประเมนิระดบั
ความเสีย่ง, พจิารณาหาทางหลกี, ลดปญัหา, หรอื 
ลดผลกระทบ, รวมท ัง้การจดัท าแผนรบัมอืกบั
ปญัหา และ แผนทีจ่ะท าใหโ้ครงการกลบัมา
ด าเนนิการตอ่ไปได.้  หากเกดิปญัหาขึน้จรงิ  ก็
จะตอ้งน าแผนทีเ่ตรยีมไวม้าด าเนนิการ.



การวางแผนโครงการ

• การวางแผนส าคญัเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัมากทีส่ดุ
และอาจประกอบดว้ยแผนหลายแผนรวมกนัก็ได.้

• การวางแผนเร ิม่ตน้ดว้ยการยอ่ยผลงานโครงการ
เป็นสว่นๆ เรยีกวา่ Work Breakdown Structure

• เมือ่เห็นผลงานแตล่ะสว่นแลว้ เราก็จะมองเห็นวา่มี
งานอะไรตอ้งท าบา้ง,  งานใดตอ้งท ากอ่นหรอืท าที
หลงั, และ รวมแลว้มงีานมากนอ้ยเพยีงใด.

• ตอ่มาเป็นการประมาณการวา่ตอ้งใชแ้รงงานและ
เวลาสกัเทา่ใดในการท างานตา่งๆ ซึง่การประมาณ
การนีจ้ะตอ้งอาศยัมาตรฐาน หรอื ประสบการณ.์



วธิกีารแยกยอ่ยโครงสรา้ง

• WBS คอืโครงสรา้งของผลงานโครงการทีแ่ยกยอ่ยเป็น
สว่นๆแลว้ วา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง.

• พจิารณาผลงานโครงการทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ อาคาร, 
เขือ่น, ผลติภณัฑ,์ ฯลฯ.

• พจิารณาวา่ ผลงานรวมน ัน้ประกอบดว้ยสว่นประกอบ
อะไรบา้ง?  ใหแ้ยกลงไปจนถงึสว่นทีเ่ล็กทีส่ดุ เชน่ ตะป ู 
จากน ัน้ใหเ้ขยีนแผนผงัโครงสรา้งของแผนงานขึน้

• พจิารณาวา่จะสรา้ง (หรอืหา) สว่นตา่งๆเหลา่น ัน้มาได้
อยา่งไร, ใหใ้ครสรา้ง, เป็นเวลาเทา่ใด

• รวบรวมรายละเอยีดขึน้มาเป็นแผนการจดัท าผลงาน 
โดยตอ้งไมล่มืกจิกรรมการบรหิาร, ประชุม, และงาน
ประกอบอืน่ๆ ดว้ย.



ตัวอย่าง Work Breakdown Structure



การประมาณการ

• โครงการทีจ่ะท าน ัน้ขณะวางแผนเรารูง้บประมาณ
อยูแ่ลว้.  งบประมาณทีไ่ดน้ ัน้จะตอ้งกระจายลง
ไปสูก่จิกรรมตา่งๆอยา่งถกูตอ้งตามเวลาและเนือ้
งานน ัน้ๆ.

• การประมาณการวา่แตล่ะกจิกรรมทีย่อ่ยออกมาใน
WBS จะใชแ้รงงานและเวลาเทา่ใดจงึตอ้งอาศยั
ประสบการณข์องท ัง้หนว่ยงานและหวัหนา้
โครงการ.

• ประสบการณ์ของหนว่ยงานอยูใ่นฐานขอ้มลู
โครงการทีเ่คยด าเนนิการไปแลว้ และ ฐานขอ้มลู
เกีย่วกบัสมรรถนะความสามารถของบคุลากร.



การจดัท าแผนงานทีเ่ห็นภาพการ
ด าเนนิงานไดช้ดั

• การเขยีนแผนงานโครงการเป็นขอ้ความแลว้เก็บใน
ตูเ้อกสารน ัน้มปีระโยชนน์อ้ย.

• เราควรเขยีนแผนงานเป็นแผนภาพและจดัพมิพบ์น
กระดาษขนาดใหญ ่เชน่ โครงการใหญอ่าจตอ้งใช้
กระดาษขนาด A0 หลายแผน่ตอ่กนั  แลว้ ปิดบนฝา
ผนงัส านกังานโครงการเพือ่ใหท้กุคนรูว้า่โครงการ
เสร็จสิน้ไปแคไ่หน?

• แผนภาพทีใ่ชก้นัมากในการวางแผนโครงการก็คอื
• Gantt Chart
• Critical Path Diagram
• PERT Diagram



Intranet WBS in Tabular Form

1.0 Concept

1.1 Evaluate current systems

1.2 Define Requirements

1.2.1 Define user requirements

1.2.2 Define content requirements

1.2.3 Define system requirements

1.2.4 Define server owner requirements

1.3 Define specific functionality

1.4 Define risks and risk management approach

1.5 Develop project plan

1.6 Brief Web development team

2.0 Web Site Design

3.0 Web Site Development

4.0 Roll Out

5.0 Support



ท าความรูจ้กั CPM

• CPM เป็นแผนภาพทีแ่สดงกจิกรรมตา่งๆในโครงการเป็น
ภาพลกูศร.  หางลกูศรเร ิม่ตน้จากจดุหนึง่ในเวลา ซึง่อาจ
เรยีกวา่ event ซึง่ก็คอืการเร ิม่ตน้กจิกรรม.  สว่น หวัลกูศร 
จะไปจบทีอ่กี event หนึง่.  ณ event หนึง่ๆ อาจจะมี
กจิกรรมเร ิม่ตน้พรอ้มกนัหลายกจิกรรมก็ได ้ รวมท ัง้อาจจะ
มกีจิกรรมมาจบที ่event นีห้ลายกจิกรรมก็ได.้

• ทีส่ าคญัก็คอื ตอ้งม ีevent เร ิม่ตน้โครงการเพยีงแหง่เดยีว 
และ มจีดุจบโครงการอกีแหง่เดยีวเชน่กนั 

จุดตัง้ต้น

กจิกรรม, n

จดุสิน้สดุ



ตวัอยา่งการสรา้งแผนภาพ CPM

กิจกรรม เวลาที่ต้องใช้
ท ากิจกรรม

กิจกรรมที่มา
ก่อนหน้า

A 4 -

B 5 -

C 3 A

D 3 A

E 2 B, C



Critical Path Method (CPM)

Theน ำกจิกรรมมำเขยีนเป็นแผนภำพ ดงัรปูขำ้งลำ่ง project 
sequence graph is constructed:

C

B

E

A

D

จุดเร่ิมต้น
โครงการ

จุดสิน้สุดโครงการ

E?

ไปไหนต่อ?



Critical Path Method (CPM)

Theแกไ้ขแผนภำพใหม ่ project sequence graph is constructed:

C, 3

E, 2

จุดเร่ิมต้น
โครงการ

จุดสิน้สุดโครงการ



Critical Path Method (CPM)

Theคน้หำวันเริม่ตน้ท ำกจิกรรม และ วันสิน้สดุกจิกรรม
project sequence graph is constructed:

C, 3

E, 2
5

4

จุดเร่ิมต้น
โครงการ

จุดสิน้สุดโครงการ

0

หรือ 7?

7 หรือ 9?



Critical Path Method (CPM)

Theคน้หำวถิวึกิฤตpิroject sequence graph is constructed:

C, 3

E, 2
7

4

จุดเร่ิมต้น
โครงการ

จุดสิน้สุดโครงการ

0

9



การสือ่สารและยอมรบัแผนงาน

• แผนโครงการทีจ่ดัท าขึน้แลว้จะตอ้งแจง้ใหแ้ก่
ผูเ้กีย่วขอ้งรบัทราบ, ตรวจสอบ, พจิารณาวา่
ยอมรบัไดห้รอืไมใ่นสว่นทีต่นเองเกีย่วขอ้ง, หาก
ยอมรบัไดแ้ลว้ ทกุคนจะตอ้งยดึแผนนีเ้ป็นหลกัใน
การท าโครงการ.

• หวัหนา้โครงการตอ้งสือ่สารแผนใหผู้บ้รหิาร
หนว่ยงานทราบ, ใหส้ปอนเซอรข์องโครงการรบัรู,้ 
ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบ.

• แผนอาจเปลีย่นแปลงไดถ้า้มคีวามจ าเป็น และ 
เมือ่เปลีย่นแลว้ก็ตอ้งสือ่สารใหท้กุคนทราบ
เชน่กนั.



การประชุมแจกงานและตดิตามงาน

• หวัหนา้ทมีงานมหีนา้ทีต่อ้งแจกงานใหท้มีงานท า
กจิกรรมตามแผนงานใหป้ระสบผลส าเร็จ ภายใน
เวลาทีก่ าหนด และ มคีา่ใชจ้า่ยไมม่ากกวา่ทีไ่ด้
ประมาณการไว.้

• วธิกีารทีใ่ชก็้คอืการประชุมทมีงาน (หรอืเฉพาะ
หวัหนา้ของทมีงานยอ่ย) เพือ่แจกงานใหม,่ 
ตดิตามงานทีเ่คยแจกไปแลว้, รบัทราบปญัหาและ
หาทางแกไ้ข, และ ตดิตามวา่มคีวามเสีย่งใดทีจ่ะ
เป็นปญัหาบา้ง.
การประชุมเป็นเครือ่งมอืสือ่สารและตดิตามงานที่
ดทีีส่ดุ.



Earned Value Analysis

• EVA หรอื EVM เป็นเทคนคิทีไ่ดร้บัความนยิมใช้
อยา่งแพรห่ลายในการจดัการโครงการ.

• โดยปกต ิ การตดิตามการท าโครงการ คอื ด ู
เปอรเ์ซ็นตข์องผลงานเทยีบกบัแผน,  ดงูบประมาณ
เทยีบกบัแผน  หากพบวา่ผลงานต า่กวา่ ก็ตอ้งเรง่
แกไ้ข

• อยา่งไรก็ตามโครงการน ัน้มตีวัแผนส าคญัอกีตวั
หนึง่คอื เวลา.  การวดั %ผลงาน และ งบประมาณ
เฉยๆ จงึยงับอกอะไรมากไมไ่ด้

• ดว้ยเหตนุีเ้อง  จงึมผีูเ้สนอใหใ้ชว้ธิ ีEVA ในการ
ตดิตามและวเิคราะหค์วามกา้วหนา้ของโครงการ



ตวัแปรใน EVA

• BAC = ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดของPJ

• BCWF = ตน้ทนุของงานทีท่ าไดต้ ัง้แตต่น้
จนถงึเวลาทีว่เิคราะห ์(วนันี้ – today)

• BCWS = Budgeted Cost of Work 
Schedule ตน้ทนุของงานทีก่ าหนดวา่
จะตอ้งท าไดจ้นถงึวนัทีว่เิคราะห ์(วนันี)้

• ACWP =  Actual Cost of Work 
Performed คา่ใชจ้า่ยจรงิของงานทีท่ าไป
จนถงึวนัทีว่เิคราะห ์(วนันี)้



วันนี ้

$

BAC

CV

การวเิคราะหผ์ลงานโครงการ

จบโครงการ

วธีิง่าย ๆ คือ วาดกราฟของ BAC, EV, และ AC 

เวลา

x Y

Z
T

ล่าช้า



ตัวอย่างกราฟ
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ตัวอย่างกราฟ
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การใช้ข้อมูลในการตดัสินใจ 

• งานช้ากว่าก าหนด

- How critical is schedule?
- Can I afford to work overtime to recover?
- Can I do tasks concurrently?
- Are there technical innovations which could speed up the process?
- Am I “gold plating” instead of just meeting requirements?
- Should I do a schedule risk assessment to project impact to program?

• ใช้งบประมาณมากกว่าที่ตัง้ไว้

- Can I reschedule tasks?  (Timephasing)
- Is there a less costly facility I can use?
- Are there tasks which can be deleted?
- Should the element be added to my risk management profile?



การควบคมุคณุภาพของผลงาน

• การท าโครงการตอ้งมปีระสทิธภิาพ (ประหยดัและ
อยูใ่นวงเงนิงบประมาณ) มปีระสทิธผิล (ได้
ผลงานครบตามทีต่อ้งการ) และ มคีณุภาพ 
(ผลงานสามารถใชง้านไดจ้รงิ, มคีวามคงทน, 
สวยงาม, และ ผูใ้ชพ้งึพอใจ).

• โครงการตอ้งจดัใหม้โีครงสรา้งส าหรบัการประกนั
คณุภาพของการท าโครงการเพือ่ใหเ้กดิความ
เชือ่ม ัน่ตอ่เจา้ของโครงการวา่ โครงการด าเนนิไป
อยา่งถกูตอ้งตามแผนงาน, การปฏบิตังิานถกูตอ้ง
ตามขอ้ตกลง, และ ไดผ้ลตามขอ้ก าหนดและ
สญัญา.



การน าเสนอรายงานความกา้วหนา้

• หวัหนา้โครงการจะตอ้งจดัท ารายงานเสนอ
ความกา้วหนา้ของโครงการใหเ้จา้ของโครงการ
หรอื project sponsor ทราบเป็นระยะๆ.

• ถา้เป็นโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญค่วรรายงาน
ทกุสปัดาหห์รอืทกุเดอืน  ถา้เป็นขนาดเล็กควร
รายงานทกุวนัหรอืทกุสปัดาห.์

• ปจัจบุนันีเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้มาก เจา้ของงานอาจ
ก าหนดใหผู้ร้บัจา้งท าโครงการสง่ผลงานเป็น
ภาพถา่ยดจิทิลัพรอ้มจดุพกิดัของงานทีแ่ลว้เสร็จ
มาใหร้บัทราบทกุวนัเลยก็ได.้



การตรวจรบังานของผูร้บัจา้ง

• การตรวจรบังานทีท่ าเสร็จแลว้น ัน้ก็มคีวาม
แตกตา่งกนัไปสดุแทแ้ตเ่งือ่นไข.

• โครงการไอท ีนยิมตรวจรบังานเมือ่เสร็จสิน้ท ัง้
โครงการ แตอ่าจตรวจรบัรองงานทีท่ าเสร็จแลว้
เป็นระยะตามก าหนด milestone.

• โครงการกอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ของกรมทางหลวงมี
การตรวจรบังานเป็นระยะๆตลอดโครงการ.



การน าเสนอผลงานโครงการตอ่เจา้ของ
โครงการ

• กจิกรรมนีอ้าจจะมหีรอืไมก็่ได.้
• ถา้เป็นงานดา้นไอทก็ีมกัจะมกีารน าเสนอ
ผลงานใหแ้กเ่จา้ของโครงการรบัทราบ  บางที
ก็ถงึข ัน้น าเสนอในทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร
ของหนว่ยงาน.

• แนวคดิก็คอืใหเ้จา้ของโครงการทราบวา่
ผลงานมลีกัษณะอยา่งไร, ท าอะไรไดบ้า้ง, และ
อาจจะอธบิายดว้ยวา่ผลงานน ัน้มปีระโยชน์
อยา่งไรตอ่หนว่ยงานดว้ย.

• แนวคดิตอ่มาก็คอื  ขายไอเดยีวา่งานนีค้วรจะ
ขยายตอ่ไปในอนาคต.



การประชุมปิดโครงการ

• เมือ่งานโครงการเสร็จสิน้ลงแลว้  ไมว่า่จะส าเร็จ
ดว้ยดหีรอืไม ่ ทมีงานควรประชุมแลกเปลีย่น
ความคดิกนัเกีย่วกบัความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการท า
โครงการนี ้เชน่
– แผนงานทีท่ าข ึน้ใชไ้ดด้หีรอืไม ่เพราะอะไร

– มปีญัหาอปุสรรคและการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง

– ทรพัยากร, บคุลากร, เครือ่งมอื, งบประมาณ พอเพยีง
และเป็นไปตามทีค่าดการณ์หรอืไม่

– ขอ้มลูส าคญัทีเ่ก็บไดม้อีะไรบา้ง  

• ทมีงานตอ้งสรปุรายละเอยีดเก็บไวเ้ป็นความรู ้
ส าหรบัหนว่ยงาน.



การประเมนิโครงการ

• การประเมนิโครงการเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัอยา่งหนึง่
ของการจดัการโครงการ.

• การทีเ่ราน าเร ือ่งนีม้าไวใ้นชว่งทา้ย ก็เพราะผูบ้รหิาร
มกัจะสนใจอยากทราบวา่ โครงการทีท่ าไปแลว้น ัน้
ส าเร็จตามวตัถปุระสงคห์รอืไม,่  ท าแลว้เกดิ
ประโยชนจ์รงิหรอืไม,่ ผูใ้ชพ้งึพอใจหรอืไม.่

• อยา่งไรก็ตาม  การประเมนิโครงการน ัน้ไมไ่ดม้ ี
เฉพาะในชว่งทา้ยเทา่น ัน้  แตจ่ะตอ้งท าในทกุชว่ง
ของงานโครงการ  คอืต ัง้แตก่อ่นท าโครงการ, 
ระหวา่งท าโครงการ และ เมือ่ท าโครงการเสร็จสิน้
แลว้.



สรปุ

• การจดัการมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่ผูบ้รหิารทกุ
สาขา  ไมว่า่จะเป็นผูบ้รหิารงานวศิวกรรม, งาน
อตุสาหกรรม, งานบรกิารภาครฐั, งานวจิยั ฯลฯ.

• โครงการเป็นงานเฉพาะกจิทีม่วีตัถปุระสงคช์ดัเจน
, มทีรพัยากรจ ากดั, และมรีะยะเวลาทีแ่นน่อน.

• โครงการทีป่ระสบความส าเร็จจะตอ้งบรรลุ
วตัถปุระสงค,์ ใชท้รพัยากรและเวลาตามที่
ก าหนด.

• การจดัการโครงการจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู ้10 ดา้น 
ทีเ่รยีกวา่ PMBOK.


