Project Management for Executives

Course outline
การบริหารโครงการสาหรับนักบริหาร
(Project Management for Executives)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ทาไมต้ องเรียนหลักสู ตรนี?้


“การบริ หารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในห้าลาดับแรกของทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
ธุ รกิจในยุคโลกาภิวตั น์ (Global Skills) ขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากาไร
ทั้ง
โลก การบริ หารโครงการถือเป็ นกลไกสาคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรื อเพื่อการปรับปรุ งงานที่สร้างโอกาสและขยายขีด
ความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น จะนาองค์กรสู่ ความสาเร็ จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ได้ประสิ ทธิ ผล ดังนั้น ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริ หารโครงการ จึงมีคุณค่าและ
คุณประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับนักบริ หารในกิจการทุกประเภท



โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุ รกิจเอกชน ที่ตอ้ งดาเนินธุ รกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความ
เสี่ ยงสู งขึ้น ลูกค้าหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความต้องการสู งขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริ หาร
โครงการจะเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ และได้ผลลัพธ์การทางานที่ชดั เจน สิ่ งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจาเป็ นที่องค์กรในยุค
โลกาภิวตั น์ตอ้ งมีสมรรถนะด้านการบริ หารโครงการที่เป็ นมาตรฐาน



การบริ หารโครงการให้ประสบความสาเร็ จต้องเริ่ มจากการออกแบบที่รอบคอบ มองอย่างรอบด้าน
จากเริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นโครงกร การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของ
กิจการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม และการควบคุม
โครงการ
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หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับใคร?
1. ผูบ้ ริ หารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ
2. ผูจ้ ดั การโครงการในกลุ่มธุ รกิจที่ตอ้ งใช้การบริ หารแบบโครงการในการทางาน
(Project-Based)
3. ผูจ้ ดั การและหัวหน้างาน

เรียนแล้วจะได้ อะไร?
1.
2.
3.
4.

ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนาในเรื่ อง:
เข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริ หารโครงการอย่างเป็ นระบบครบทุกขั้นตอน
พัฒนาทักษะการบริ หารทรัพยากร ต้นทุน คุณภาพของผลงาน และความเสี่ ยงตลอดโครงการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือในการวางแผนและบริ หารโครงการให้สาเร็ จตาม
กาหนดเวลา
ประยุกต์ใช้โครงการหรื องานที่ผเู ้ ข้ารับการอบรมรับผิดชอบและนาเสนอโครงการกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

เนือ้ หาของหลักสู ตร
Module 1 ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารโครงการ








ความหมาย ความสาคัญ และคาศัพท์หลักของการบริ หารโครงการ
ลักษณะเฉพาะของโครงการ
ความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้โครงการ
จุดมุ่งหมายของโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ
(Project Cycle)
กระบวนการพัฒนาโครงการ
การวัดความสาเร็ จของโครงการ

Module 2 การออกแบบและวางแผนโครงการ









การกาหนดปั ญหา (Problem Definition)
การตรวจสอบปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Problem Analysis)
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายโครงการ
Project stakeholders
การวางแผนโครงการด้วย work breakdown structure
การแปลง WBS สู่ Activity profile
การวางแผนกาหนดเวลาด้วย Gantt Chart
การวางแผนทรัพยาการและคานวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
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Module 3 การบริหารโครงการ







หน้าที่ของผูจ้ ดั การโครงการ
ลักษณะผูจ้ ดั การโครงการที่ดี
การจัดการความเสี่ ยงโครงการ
การควบคุมคุณภาพโครงการ
การติดตามและกากับโครงการ
การบริ หารต้นทุนโครงการ

Workshop





กรณี ศึกษา
แบบฝึ กปฏิบตั ิในการกาหนดแนวคิดโครงการ
การฝึ กออกแบบโครงการ
การวางแผนโครงการ

สัดส่ วนการเรียนรู้




ทฤษฎี 40%
ฝึ กปฏิบตั ิ 50%
แลกเปลี่ยน ถามตอบ 10%

แนวทางในการฝึ กอบรม
วิทยากรใช้แนวทางผสมผสานในการอบรม (

Group
coaching

Adult
learning

Collective
learning

Action
learning

Integrated Training) โดยประกอบด้วย

1. การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม (collective learning) ช่วยกระตุน้ การแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็น
ระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
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2. การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้อย่าง
ประสบความสาเร็ จ เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
3. การโค้ชแบบกลุ่ม (group coaching) ใช้ศาสตร์ การโค้ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ รี ยนใน
เรื่ องที่กาลังเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ การคิด
ของผูเ้ รี ยน
4. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็น
สาคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
 กระตุน
้ ให้ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิ่ งที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
5. เน้นการกระตุน้ การคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้การสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อนาไปสู่
การกระตุน้ การคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
 กิจกรรมและ Workshop ที่นาไปสู่ การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอสิ่ งที่ดีกว่าเพื่อการ
พัฒนาหน้าที่การทางานและผลผลิตองค์การ
 ผสมผสานกรณี ศึกษา การระดมสมองและการนาเสนอผลงาน
 เน้นการทางานเป็ นทีม

เกีย่ วกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร / facilitator / ที่ปรึ กษาด้านการวางแผนและบริ หาร
โครงการ / Leadership and Strategy Coach / ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการ และอาจารย์ประจาหลักสู ตรการ
จัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) ดร.อมรศักดิ์มี
ประสบการณ์ในการทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์
นโยบายและการวางแผน การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การประเมินผล
โครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบบริ หาร การพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการ
พัฒนาระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ และวิจยั หลังปริ ญญาเอกที่
National University of Singapore ในอดีต เคยดารงตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หารโครงการใน
หน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา
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(USAID) / คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิก
(UNESCAP) / โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เคยเป็ นอาจารย์ประจาที่สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์ (NIDA) และอาจารย์ผชู ้ ่วยสอนที่ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที่
ศูนย์การจัดการประจามหาวิทยาลัย Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison
ประเทศอเมริ กา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์
ในการสอนและพัฒนาคนมากว่า 20 ปี ทั้งในฐานะของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่
ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก ตลอดจนการให้คาปรึ กษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน/โครงการ ตัวอย่างองค์กรที่เคยให้
คาปรึ กษาและฝึ กอบรม ทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศ บริ ษทั มหาชน บริ ษทั ชั้นนาของไทยและ
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย
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