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Course: 
Project Management for the Nonproject Manager 
Learning world class business project management skills 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
Course Description: 
To work together effectively on any project, everyone on the team needs to use a common language 
and have a clear understanding of all expectations. This unique seminar is designed for individuals 
with little or no prior knowledge of project management but who serve on project management 
teams or those who simply want to know more about project management or are making the 
transition to project management. In this seminar, you’ll develop an understanding of essential 
terminology and apply basic project management tools and techniques to increase your effectiveness  
both on the team and in your own functional area.  
 
 
How you will benefit: 
 Know the purpose and process of project management  
 Understand the roles, responsibilities and needs of project team members  
 Identify and apply critical project management tools  
 Identify stakeholders, their relationships to each other and how these relationships affect projects  
 
 
What you will cover: (Conduct in Thai) 
Morning Session (9.00-12.00) 
 Understand processes including Project Lifecycle, Project Initiation, Planning, Executing  
 Monitoring, Control, Closing  
 Workshop: on helping PM Create Project Charter or Create WBS (depend on time available)  
 Create project plans and maintaining the plans  
 
Afternoon Session (13.00-16.00) 
 Development and maintenance of project management documents 
 Project Charter, WBS, WBS Dictionary Plans, Issue Log, Daily Log, Time Sheet, Minute 
 Tracking and reporting of progress, performance to schedule, and performance to budget of 

projects  
 Assist with project risk and issue management and project change control.  
 Support in the absence of the Project Manager.  
 
Who should attend: 
 Team members, project sponsors, contributors, facilitators and coordinators who are involved in 

projects.  
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วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
ประสบการณ์ด้าน Project, IT Quality Program:  

 เป็นวิทยากรเร่ือง Project Management ,IT Service Management, ITIL v2, ITIL v3, ISO/IEC 20000 ให้กบัสถาบนัอบรม 
และองค์กรเอกชนตา่งๆ ในประเทศไทย 

 ท่ีปรึกษา ITSM ISO/20000, ISO/27001, บริษัท เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน  

 ท่ีปรึกษาแผนการทําธุรกิจตอ่เน่ือง ตาม BS-25999 ของฝ่ายท่ีปรึกษา, การเคหะแหง่ชาติ โดยได้รับเลือกให้จดัทําและพฒันา
แผนตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2  

 ท่ีปรึกษา ISMS ISO/27001, บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน  

 Certified CISSP (Certified Information System Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), 
COMTIA Security+ และ Project Management Professional (PMP) 

 อาจารย์สอนหลกัสตูร ITIL, ISO 20000, ISMS ISO 27001, Project Management  
 
Education: Bachelor of Computer Engineering, Chulalongkorn University 
  MBA – Finance, Suffolk University, Boston, USA 
 
Certification: PMP (Project Management Professional) from http://www.pmi.org 

Certified ITIL (IT Infrastructure Library) Foundations v2, v3 
Certified ISO/IEC 20000 Foundation 
Certified Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 

 CISA (Certified Information Systems Auditor) 
CISSP (Certified Information System Security Professional), a gold standard for 
Information Security Professional (accredited by ANSI to ISO 17024:2003 in the 
field of Information Security (www.isc2.org) 
CompTia Security+ 

  MCSE+I (Microsoft Certified System Engineer + Internet Specialist) 
 
Experience: Wisut has more than ten years of experience in IT industry. He provides strategic IT 

consulting and project management to many top corporations in Thailand and in the 
USA. He used to work as an IT Manager for Fechtor, Detwiler & Co.,Inc. (an 
Investment Bank firm based in Boston, USA) for five years before came back to 
Thailand. His project experiences include Enterprise Networking, Enterprise 
Application Development, IT Service Management, ISO 20000, ISO27001, 
Information Security Policy Development, Enterprise IT Security Risk Assessment, 
Disaster Recovery Planning, and ITIL Implementation. He is also a veteran public 
speaker and lecturer for public event about IT best practice, Project Management and 
IT security to many top corporations in both government and business sectors in 
Thailand. 
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมจสัมินซิตี ้  (สขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา  5,900  บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่   โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


