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หลักสูตร “Project Management”

การบรหิารโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.หลกัการและเหตุผล
ในสภาวะการแขง่ขนัในธรุกจิในปัจจบุัน ท าใหร้ปูแบบการท างานขงงบลุลากรในหน่วยงานตา่ง 

ในงงลก์รท างานแบบฟังกช์ัน่งานประจ าเดมิ ไมไ่ดง้กีตง่ไป ตง้งมกีารท างานแบบรับผดิชงบเป็น

โลรงการ  มากขึน้ ซึง่บลุลากรทีรั่บผดิชงบนัน้ตง้งมลีวามรูล้วามเขา้ใจ กระบวนการลดิงยา่งเป็นขัน้ตงน 

เป็นระบบ มงงเห็นภาพรวมทัง้หมดตัง้แตต่น้จนจบกง่นเริม่ด าเนนิการ และมเีทลนลิตา่ง ในการบรหิาร

จัดการทีด่ ีมฉิะนัน้แลว้ หากมกีารด าเนนิการโดยทีข่าดลวามพรง้ม งาจเกดิลวามเสยีหายมากมายกับ

หน่วยงานและงงลก์ร และไมส่ามารถท าใหก้ารท างานบรรลผุลได ้

ซึง่การทีบ่ลุลากรจะสามารถบรหิารจัดการโลรงการไดนั้น้ตง้งมลีวามรู ้ทักษะและลวามช านาญ

หลาย เรืง่งประกงบกัน หลักสตูร Project Management สตูรนีเ้ป็นหลักสตูรทีง่งกแบบมาเพืง่ใหผู้เ้ขา้

งบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิัต ิในการบรหิารจัดการโลรงการขงงสายงายตา่ง  ทีเ่นน้ลวามงา่ยแตไ่ดผ้ล ไม่

ใชข้ัน้ตงนวธิกีารทีไ่มจ่ าเป็น และไมเ่งาหลักทฤษฏทีีซ่บัซง้นเกนิลวามจ าเป็นมาใชใ้หยุ้ง่ยากเกดิลวาม

สบัสน เพราะถา้หากผูเ้ขา้งบรม สามารถท าลวามเขา้ใจไดย้ากในการฝึกงบรมแลว้ การน าไปใชจ้รงิในการ

ท างานก็ยากจะประสบผลส าเร็จในทางปฏบิัต ิ

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพืง่ใหผู้เ้ขา้งบรม มกีระบวนการลดิวางแผนโลรงการทีเ่ป็นระบบ เป็นตรรกะ

2) เพืง่ใหผู้เ้ขา้งบรมไดฝึ้กการวเิลราะห ์บรหิารลวามเสีย่งในการด าเนนิโลรงการไดง้ยา่งรัดกมุ

3) เพืง่ใหผู้เ้ขา้งบรม ไดฝึ้กปฏบิัตทิ าผังกระบวนการและก าหนดทรัพยากรไดง้ยา่งแมน่ย าในการบรหิาร

โลรงการ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
การฝึกอบรมวนัที ่1 

สว่นที ่1 ภาพรวมความส าคญัของ Project Management 

- ท าไมตง้งมกีารบรหิารจัดการโลรงการ ถา้บรหิารไมด่จีะเกดิผลเสยีงยา่งไร 

- ภาพรวมกระบวนการ การบรหิารจัดการโลรงการ (ตงบโจทย ์WHY WHAT HOW) 

1) การงงกแบบ ก าหนดโลรงการเพืง่บรรลเุป้าหมาย
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   (เพืง่น าเสนงงนุมัต ิ/ ไดรั้บมงบหมาย) 

2) การวางแผนงาน และ การเตรยีมการ

3) การด าเนนิโลรงการ (ปฏบิัตติามแผนงาน)

4) การตดิตามตรวจสงบ ประเมนิผล ปรับปรงุแกไ้ข

5) การสรปุผลและสง่มงบผลงานโลรงการ

สว่นที ่2 ทกัษะส าคญัทีต่อ้งม ีในการบรหิารจดัการโครงการ 

- ลวามรูล้วามเชีย่วชาญ ในงานพืน้ฐานส าลัญขงงโลรงการทีท่ า 

- การลดิงยา่งเป็นระบบ, การวเิลราะห,์ การวางแผน 

- การมงบหมายงาน, การลวบลมุงาน, ทักษะการสืง่สาร ฯลฯ 

- การน าเสนงโลรงการ การรายงานผลงานโลรงการ 

- เลรืง่งมงืการลดิตา่ง ในการบรหิารจัดการโลรงการ 

สว่นที ่3 การออกแบบ ก าหนดโครงการเพือ่บรรลเุป้าหมาย 

3.1 ท าลวามเขา้ใจถงึวตัถปุระสงลเ์ป้าหมายโลรงการใหช้ดัเจน 

- ท าลวามเขา้ใจใหช้ดัเจนถงึวตัถปุระสงล ์ลวามลาดหวงัจากงงลก์ร ตง่โลรงการ 

- โจทยส์ าลัญทีต่ง้งตงบ ในการบรหิารจัดการโลรงการ มเีรืง่งงะไรบา้ง 

- ก าหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัดขงงโลรงการ และ Gap เทยีบกับปัจจบุันใหช้ดัเจน 

3.2 เขา้ใจเงืง่นไข พจิารณาขง้จ ากัดดา้นตา่ง  ใหช้ดัเจน 

- เป้าหมายขงงโลรงการ (ตามขง้ 3.1) 

- กรงบระยะเวลา 

- ขง้จ ากัดเรืง่งงบประมาณ (ถา้มกีารก าหนดงบประมาณไวเ้ป็นกรงบ) 

- ขง้จ ากัดดา้นทรัพยากร, บลุลากร, เทลโนโลยตีา่ง  

- เงืง่นไขงืน่  กฎระเบยีบ, แบบ, Spect. ,มาตรฐานตา่ง  

- สถานการณ์และปัจจัยภายนงกทีส่ง่ผลตง่โลรงการ (ลวามเสีย่งขงงโลรงการ) 

Workshop 1 : สรปุเป้าหมาย และวเิคราะหป์จัจยัตา่งๆทีส่ง่ผลตอ่โครงการ 

3.3 การก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิโลรงการ 

- การประเมนิลวามเป็นไปไดข้งงโลรงการ โงกาสส าเร็จ (กง่นเริม่โลรงการ) 

- การประเมนิลวามกา้วหนา้ การด าเนนิโลรงการตามแผน 

- การประเมนิผลลัพธข์งงโลรงการ เทยีบกับวตัถปุระสงล ์เป้าหมาย 
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3.4 งงลป์ระกงบส าลัญ ในการก าหนดรายละเงยีดโลรงการ (รายละเงยีดในขง้ถัดไป) 

- ก าหนดวตัถปุระสงล ์เป้าหมาย ทีช่ดัเจน 

- ตัวชีว้ดัและวธิกีารประเมนิโลรงการ 

- ผลการวเิลราะหล์วามเป็นไปไดข้งงโลรงการ เทยีบกับปัจจัยดา้นตา่ง  (ลวามเสีย่ง) 

- กระบวนการขัน้ตงนตา่ง ขงงโลรงการ (ภาพรวม) แบง่เป็นกีก่ระบวนการ 

- กรงบระยะเวลาทัง้หมด และในแตล่ะกระบวนการ 

- ผลลัพธท์ีล่าดหวงั ขงงการด าเนนิโลรงการ  

- แนวทางรงบรับลวามเสีย่ง 

Workshop 2 : สรปุนโยบาย เง ือ่นไข เกณฑก์ารประเมนิโครงการ 

--------------------------------------------------------------- 

การฝึกอบรมวนัที ่2 

สว่นที ่4 การวางแผนงาน และ การเตรยีมการ 

- แผนการเตรยีมการ 

- แผนการด าเนนิโลรงการ (พรง้มแผนการตดิตามประเมนิผล) 

4.1 แผนในการเตรยีมการโลรงการ 

- งา้งงงิ เป้าหมาย เงืง่นไขตา่ง  ตัวชีว้ดัขงงโลรงการ 

- ก าหนด แตง่ตัง้ เจา้ภาพ ทมีผูรั้บผดิชงบหลักขงงโลรงการ 

- การศกึษาหาขง้มลู แหลง่ขง้มลู (หรงืบลุลากร) ลวามรูใ้นการงงกแบบและด าเนนิโลรงการ 

- การงงกแบบ กระบวนการท างาน ขัน้ตงนการด าเนนิโลรงการ (Work Flow) 

- การก าหนด หนา้ทีก่จิกรรม ในกระบวนการ 

- การจัดสรรบลุลากร งัตราก าลังในแตล่ะกระบวนการ ก าหนดต าแหน่งหนา้ทีใ่นโลรงการ 

- การจัดสรรทรัพยากร ตามกจิกรรมทีใ่ชใ้นโลรงการ และแผนระยะเวลาเตรยีมการทรัพยากร  

- การประเมนิ งงกแบบงบประมาณ ในการด าเนนิโลรงการ (ปรับตามงบทีม่ ีหรงื น าเสนงขงงบ) 

- สรปุแผนการเตรยีมการ เป็น Gant Chart 

4.2 แผนในการด าเนนิโลรงการ 

- แผนงานตา่ง ทีส่ าลัญ 

- แผนด าเนนิโลรงการหลัก 

- แผนงัตราก าลัง 

- แผนการใชง้าน น าเขา้ วสัดงุปุกรณ์ เลรืง่งมงื ทรัพยากร 
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- แผนงบประมาณ 

- ภาพรวม และเทลนลิการจัดท าตารางแผนปฏบิัตกิาร 

- การก าหนด เงืง่นไขการตดิตามผลการด าเนนิการ  

Workshop 3 : การท าแผนโครงการและก าหนดทรพัยากรจาก Work Flow 

สว่นที ่5 การด าเนนิโครงการ 

- การประชมุ เพืง่สัง่การ มงบหมายเป้าหมายและแผนงานหลัก ใหผู้รั้บผดิชงบ 

- การลวบลมุ การด าเนนิการท างานตามแผนงานโลรงการ 

- เทลนลิและเลรืง่งมงืในการลวบลมุกระบวนการ ใหเ้ป็นไปตามแผน 

- เทลนลิและเลรืง่งมงืในการลวบลมุ บรหิารงัตราก าลัง 

- เทลนลิและเลรืง่งมงืในการลวบลมุ บรหิารจัดการทรัพยากร 

- เทลนลิและเลรืง่งมงืในการลวบลมุ บรหิารจัดการงบประมาณ 

- การตดิตามประเมนิ การด าเนนิโลรงการ (เพืง่ปรับปรงุแกไ้ขในระหวา่งด าเนนิการ) 

- เทลนลิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจ ตง่งปุสรรลตา่ง ในระหวา่งการด าเนนิโลรงการ 

สว่นที ่6 การสรปุผลและสง่มอบผลงานโครงการ 

- การสรปุผลงานโลรงการ เทยีบกับวตัถปุระสงลห์รงืเป้าหมาย/ตัวชีว้ดั 

- การวเิลราะห ์บทเรยีนจากการด าเนนิโลรงการเพืง่พัฒนาการท างานลรัง้ตง่ไป 

- เทลนลิการรายงานผลการด าเนนิการโลรงการ 

Workshop 4 : ฝึกเทคนคิการน าเสนอแผนงานโครงการอยา่งมอือาชพี (ตอ่ผูบ้รหิาร) 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Coaching , Motivation  เนน้ลวามเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิใหผู้เ้ขา้

งบรมเกดิลวามลดิ สรา้งสรรลเ์พืง่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานขงงการลดิงยา่งเป็นระบบ

เนน้หลักและเหตผุล การฝึกงบรมเป็นแบบกันเงงดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย เป็นเงกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้งมรม รว่มลดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  

- บรรยาย 40 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 60 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
ผูบ้รหิาร, ผูจั้ดการ, ผูช้ว่ยผูจั้ดการ 




