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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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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

Education Bachelor of Computer Engineering, Chulalongkorn University 

  MBA – Finance, Suffolk University, Boston, USA 

 

Certification: Project Management Professional (PMP) from Project Management Institute 

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) from ISC2 

Certified Business Continuity Institute (CBCI) & (MBCI) from Business 

Continuity Institute  

Certified Internal Auditor (CIA) from Institute Internal Auditor 

CISA CISM CRISC from Information Systems Audit and Control Association 

Certified ITIL (IT Infrastructure Library) Foundations v2, v3, v4 

Certified ISO/IEC 20000 Foundation 

Certified Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 

Other Certifications: AWS Certified Cloud Practitioner (CLF)/ CEH /Security + 

/ISFS 27002 MCTS: Project 2007 /MCSE+I / MCDBA / CCNA / NASD (Series 7) 

/Novell CNA/ LPI Level 1 / Master CIW Admin / CIW Security Analyst / CIA 

 

Experience The trainer has more than 20 years of experience. 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. 

 

Experiences in Training and Project Consulting:  

 Trainer for Project Management, IT Service Management, ITIL v2, ITIL v3, ITIL v4, ISO/IEC 

20000 for Boston Network, private and government sectors in Thailand 

 Consultant for ITSM ISO/20000, ISO/27001, Nation Multimedia Group, project period 18 

months  
 Consultant for Business Continuity Management, BS-25999, National Housing Authority.  He 

had been selected to consult for two consecutive years.    

 Consultant for ISMS ISO/27001, PTT ICT Solutions Co., Ltd, project period 12 months.  

 Certified CISSP (Certified Information System Security Professional), CISA (Certified 

Information Systems Auditor), COMTIA Security+ and Project Management Professional (PMP) 

 

 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(สขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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