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Course outline

บริหารโครงการอย่ างมืออาชีพ
Professional Project Management
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ กิจธนานันท์

ทําไมหลักสู ตรนีจ งึ สําคัญ?
ทําไมต้องเรียนหลักสู ตรนี?

 “การบริ หารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นหนึ
นหนึ* งในห้าลําดับแรกของทักษะที*จาํ เป็ นสําหรับธุ รกิจ
ในยุคโลกาภิวตั น์ (Global
Global Skills) ขององค์กรทัทั,งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากําไรทั
ไร , งโลก การ
บริ หารโครงการถือเป็ นกลไกสําคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เพื*อแก้ไข
ปั ญหาทั,งภายในและภายนอกองค์
ภายนอกองค์การ หรื อเพื*อการปรับปรุ งงานที*สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถของ
องค์กรให้สูงขึ,น จะนําองค์กรสู่ ความสําเร็ จตามกลยุทธ์ที*วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ประสิ ทธิ ผล ดังนั,น
ความรู ้ที*เกี*ยวข้องกับการวางแผนและการบริ หารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิง* สําหรับนัก
บริ หารในกิจการทุกประเภท
 โดยเฉพาะอย่างยิง* ในธุ รกิจเอกชน ที*ตอ้ งดําเนิ นธุ รกิจในสภาพแวดล้อมที*มีความซับซ้อนและมีความเสี* ยง
สู งขึ,น ลูกค้าหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความต้องการสู งขึ,น และมีทางเลือกมากขึ,น การบริ หารโครงการจะ
เป็ นเครื* องมือที*ทาํ ให้องค์กรสามารถตอบสนองต่
กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี*ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ
และได้ผลลัพธ์การทํางานที*ชดั เจน สิ* งเหล่านี,บ่งบอกถึงความจําเป็ นที*องค์กรในยุคโลกาภิวตั น์ตอ้ งมี
สมรรถนะด้านการบริ หารโครงการที*เป็ นมาตรฐาน
 หลักสู ตรการบริ หารโครงการอย่างมืออาชีพ เป็ นหลักสู ตรที*มีสาระสํ
าระสําคัญครอบคลุมการบริ หารและการจัดการ
ตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management) ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั,งองค์ความรู ้และการประยุกต์
แนวความคิดและแนวทางการปฏิบตั ิที*เหมาะสมและตรงกับการใช้งานจริ งของบุคคลที*ตอ้ งการพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูจ้ ดั การโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project Manager) เริ* มตั,งแต่การวางแผนโครงการที*สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และการประเมินโครงการ การจัดทําเอกสาร
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โครงการ การตัดสิ นใจคัดเลือกและอนุมตั ิงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กร
โครงการ
าร การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ

หลักสู ตรนีเ หมาะกับใคร?

1. ผูบ้ ริ หารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ
2. ผูจ้ ดั การโครงการในกลุ่มธุ รกิจที*ตอ้ งใช้การบริ หารแบบโครงการในการทํางาน เช่น ธุ รกิจบริ การด้านการ
ออกแบบ การจัดซื,อจัดจ้าง และการก่อสร้าง ธุ รกิจระบบสารสนเทศและการพั
ารสนเทศและการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์
กิจการที*เกี*ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพื,นฐาน ธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ ธุ รกิจด้านพลังงาน ธุ รกิจที*
เกี*ยวกับการวิจยั และพัฒนา และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที*ทาํ งานในลักษณะที*เป็ น “Project-Based”
3. ผูจ้ ดั การและหัวหน้างาน

เรียนแล้วจะได้ อะไร?
1.
2.
3.

4.

ผูเ้ รี ยนจะได้รับการพัฒนาในเรื* อง:
ง
เข้าใจหลักการวางแผนและบริ หารโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื* องมือในการวางแผนและบริ หารโครงการให้สาํ เร็ จตามกําหนดเวลา
เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั,งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่
งบป
าง
ถูกต้องเหมาะสม
เทคนิคการวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM และการประยุกต์ใช้กาํ หนดตารางการทํางานและเชื*อมโยง
เข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

เนือ หาของหลักสู ตร













แนวคิดการสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานกับการบริ หารโครงการ
ความหมาย ความสําคัญ และคําศัพท์หลักของการบริ หารโครงการ
ลักษณะเฉพาะของโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
การกําหนดแนวคิดโครงการที*เชื* อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
การกําหนดแนวคิดและข้อกําหนดโครงการ (Terms of References or TOR)
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และการตัดเลือกเลือกโครงการ
การวิเคราะห์ความคุม้ ทุนและคุม้ ค่าของโครงการ
การวางแผนโครงการและการจัดทําเอกสารโครงการ
การออกแบบโครงสร้างองค์กรโครงการ
การจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
บทบาทของผูจ้ ดั การโครงการในการบริ หารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสําเร็ จ
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การควบคุมและการประเมิ
ละการประเมินผลโครงการ
เครื* องมือ เช่น PERT/CPM,, GANTT Chart, Work Breakdown Structure,, Feasibility studies
การวางระบบการบริ หารและการจัดการโครงการ

Workshop
•
•
•
•
•

กรณี ศึกษา
แบบฝึ กปฏิบตั ิในการกํกําหนดแนวคิดโครงการ
การฝึ กออกแบบโครงการ
แบบฝึ กในการตัดสิ นใจคัดเลือกโครงการ
กโครง
การฝึ กใช้เครื* องมือต่าง ๆ เช่น PERT/CPM

สัดส่ วนการเรียนรู้

ทฤษฎี 40%
ฝึ กปฏิบตั ิ 50%
แลกเปลี*ยน ถามตอบ 10%

แนวทางในการดําเนินการฝึ กอบรม

การฝึ กอบรมนี,จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ

1. การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม (group learning) จะแบ่งผูเ้ ข้าอบรมเป็ นกลุ่ม เพื*อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ* งจะช่วย
กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี*ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทํางานเป็ นทีม การรับฟังความเห็นของ
เพื*อนร่ วมงาน
2. การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (adult learning)
rning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี*ยนประสบการณ์ แสดงความ
คิดเห็น เพื*อให้เกิดความเข้าใจเนื,อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนําไปใช้อย่างประสบความสําเร็ จ เป็ นการสื* อสาร
2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรม และระหว่างผูอ้ บรมด้วยกันเอง เช่น
o การสรุ ปทบทวนแนวคิดสําคัญและคําสําคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
o การตั,งคําถามเพื*อกระตุน้ การคิดของผูเ้ ข้าอบรม (questioning)
o การแลกเปลี*ยนระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
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Group
learning

Adult
learning

Action
learning

3. การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้นการทํากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสําคัญที*เชื* อมโยงกับ
การปฏิบตั ิและการนําไปใช้
o กระตุน้ ให้ฝึกคิดและนําเสนอ
o นําสิ* งที*เรี ยนไปทดลองใช้
o กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื*อหา solutions
o แลกเปลี*ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรู ปแบบวิธี เช่น ผ่านการนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนําไป
ถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื*อนําไปฝึ กฝนเพิม* เติมในหัวข้อหรื อเรื* องที*
เกี*ยวข้องกับภารกิจงานของผูเ้ รี ยน

5. รู ปแบบของการฝึ กอบรมมีหลากหลายที*สอดคล้องกับเนื,อหาและกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การ
อภิปราย การระดมสมอง (brainstorming
brainstorming) กลุ่มปฏิบตั ิการ (workshop) กรณี ศึกษา (case study) การนําเสนอผลงาน
(presentation) เกมทางการบริ หาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ
games)
(Role playing) หรื อแบบประเมิน
ตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื*อทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
6. วิทยากรทําหน้าที*เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื*อให้ผเู ้ รี ยนรู ้
สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิ คและเครื* องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้
บความต้องการของตนเอง และนําไปสู่ การใช้
ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชํานาญ
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7. เพื*อให้การถ่ายทอดองค์ความรู ้สามารถนําไปสู่ ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริ บททางธุ รกิจของแต่
ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานทางธุ รกิจของแต่ละองค์กร
(Customized) โดยดําเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที*องค์กรสะดวกและ
บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

เกีย& วกับผู้สอน

ดร.อมรศั
อมรศักดิA กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที*ปรึ กษา Leadership and Success Coach และผูเ้ ชี*ยวชาญด้านการบริ หาร
จัดการ มีประสบการณ์
ะสบการณ์การทํางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ*น ในด้านการวิเคราะห์วจิ ยั นโยบาย
การบริ หารกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบ
กระบวนงานแ
บริ หาร การพัฒนาผูน้ าํ และสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์กรทีย* ง*ั ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจ รวมทั,งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้ม
การพัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิAได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เป็ นผูเ้ ชี*ยวชาญด้านการบริ หาร
และการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื*อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจําภาคพื,นเอเชียแปซิ ฟิก
(UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที*สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที* National University of Singapore และ
University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิ ญที* University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ Australian
National University ประเทศออสเตรเลีย

ดร.อมรศั
อมรศักดิA มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว* โมง ทั,งในฐานะของอาจารย์พิเศษใน
มหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว* ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั,งภาครัฐและเอกชนจํ
และเอกชนจํานวนมาก
ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั,งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน/โครงการ
ยงาน
เช่น
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UNESCAP,, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื*อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore, University
of Hong Kong, World Bank, การไฟฟ้ านครหลวง,
านครหลวง โอสถสภา, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial
Technology, ห้าง Big-C สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ ง
สิ นค้าทางเรื อแห่ห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน* คงของมนุษย์ เป็ นต้น
อมรศักดิAมีผลงานวิชาการที*ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการทั,งในและ
ดร.อมรศั
ต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ,น รวมทั,งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที*ในกว่า 15 ประเทศทัว* โลก
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