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หลักการ/แนวความคิด
 ในโครงการก่อสร้างต่างๆไม่วา่ จะเป็ น อาคาร โรงงาน ที่พกั อาศัย หรื อโครงการสาธารณูปโภคต่ างๆ มีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง รู ปแบบการออกแบบ วิธีและขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่ งในแต่รายละเอียด แต่ละ
รู ปแบบต้องอาศัยความเข้าใจ การวิเคราะห์เจาะลึกถึงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อที่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆและนาไปใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยต้องสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการทั้งทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
 โครงการๆหนึ่งจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูจ้ ดั การโครงการและผูเ้ กี่ยวข้องต้องมีความรู ้และ
ความเข้าใจรวมทั้งทักษะเพื่อเข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรสาหรับงานก่อสร้างที่เรี ยกว่ า การบริ หาร 4M :
Man/Machine Money Materials Method/Management รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตามและ
วัดผลการใช้งาน และปรับปรุ งกระบวนการหรื อวิธีใช้งานให้ดีข้ ึนกรณี ที่ผลการใช้งานนั้นไม่เป็ นไปตามที่
วางแผนไว้ เนื่องจากผลของการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธียอ่ มส่ งผลกระทบถึง“ต้ นทุน”ซึ่งอาจทาให้ ผลกาไร
ลดลงหรื อบางโครงการอาจถึงขั้นขาดทุน ส่ งผลกระทบถึง ”ระยะเวลา”ซึ่งอาจทาให้ โครงการแล้ วเสร็จล่ าช้ า
จากการวางแผนไม่ละเอียด หรื อใช้ทรัพยากรเกินกว่ากาหนดทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการหาทรัพยากรนั้นมาเพิ่ม
รวมทั้งส่ งผลถึง”คุณภาพของงาน” ถ้าใช้วสั ดุผดิ ประเภท ใช้คนไม่ถูกกับงาน หรื อวิธีข้ นั ตอนไม่ถูกต้อง ซึ่ ง
ความรู ้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการวางแผนและการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั มีการแข่งขันกันค่อนข้างสู งเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ ว หรื อมี
เม็ดเงินลงทุนที่สูง ย่อมต้องมีผเู ้ ล่นใหม่ๆเข้าสู่ สนามแข่งขันตลอดเวลา ดังนั้น “ขีดความสามารถทางการ
แข่ งขัน”หนึ่งทีส่ าคัญคือการบริ หารต้ นทุนให้ ต่าทีส่ ุ ดใช้ เวลาให้ น้อยทีส่ ุ ดแต่ ยงั ตอบสนองความต้ องการลูกค้ า
ทางด้ านคุณภาพได้ ดีเช่ นเดิม ดังนั้นการบริ หารต้นทุนและเวลาดังกล่า ว ก็คือการบริ หารจัดการใช้ทรัพยากรที่
ต้องใช้สาหรับดาเนินโครงการในแต่ละLife Timeอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เพื่อให้องค์กร
สามารถเสนอความได้เปรี ยบนี้ในการแข่งขันและช่วยให้มีโอกาสประสบความสาเร็ จในการประมูลงานได้
มากขึ้น
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 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัด ในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ ง การดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารโครงการไม่มีทกั ษะ
และเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้น ก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรื อแม้จะ
ดาเนินโครงการจนแล้วเสร็ จแต่ก็อาจจะไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดด้านต่างๆที่ผบู ้ ริ หารองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 ไม่วา่ โครงการที่จะดาเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรื อเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริ หารโครงการจะช่วยทา
ให้ผบู้ ริ หารโครงการสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจกระบวนการทางานให้แล้วเสร็ จ เพราะมีการใช้สมรรถนะ
(Competency) / ศักยภาพของผูด้ าเนินการในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นทักษะความเป็ นผูน้ า , ทักษะการ
สื่ อสาร , การบริ หารจัดการ , การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ และส่ งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งการเรี ยนรู ้
เครื่ องมือต่างๆและนาไปฝึ กฝนใช้งานจะช่วยทาให้การบริ หารโครงการนั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
โอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผูบ้ ริ หารตั้งเป้ าหมายไว้

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่ รวมทั้งเป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวขึ้นมาเป็ นผูจ้ ดั การในอนาคต
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือ และเทคนิคในการวิเคราะห์สถานะโครงการปั จจุบนั เพื่อประยุกต์ปรับใช้และ
พัฒนาสถานการณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยูใ่ นโครงการ และปรับมุมมองใหม่
ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยนและสามารถนาไปเป็ นกรณี ศึกษา
สาหรับการบริ หารโครงการในอนาคต

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : แนวคิดและภาพรวมของการบริหารโครงการ
โครงการ High rise – Low rise - Plant/Industrial – Housing - Infrastructure บริ หารและ
จัดการแตกต่างกันอย่างไรในทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิจริ ง
 เจ้าของโครงการ ผูจ้ ด
ั การโครงการและทีม งานก่อสร้าง ผูอ้ อกแบบ ฝ่ ายSupportงานก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวข้อง
และมีหน้าที่อย่างไรในโครงการ
 ความแตกต่างระหว่างผูจ้ ด
ั การโครงการที่มีประสิ ทธิภาพและผูจ้ ดั การโครงการทัว่ ไป
 ทาความเข้าใจเชิ งลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ (4M : Man/Machine Money Material
Method/Management)
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วงจรชีวติ ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
 สาเหตุใดที่โครงการไม่ประสบผลสาเร็ จทั้งด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุน จากการใช้ทรัพยากร4M
 Workshop : อธิบายลักษณะโครงการทีค
่ ุณดาเนินการอยู่และหลักการบริ หารทรั พยากรในปัจจุบัน


 PART 2 : การกาหนดและจัดตั้งโครงการ Defining the Project (Project Life Timeช่ วงที่ 1)
 แนวทางการเกิดขึ้นและวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละรู ปแบบ (New-Project Renovation-Project
Modification-Project)
 ขั้นตอนต่างๆและวิธีการบริ หารในช่วงการกาหนดโครงการแต่ละรู ปแบบ (Turnkey-Project ConstructionProject)
 เทคนิ คและหลักการบริ หารทรัพยากร4Mสาหรับช่วง Project Life Time ที่1
 PART 3 : การวางแผนทรัพยากรสาหรับโครงการ (Project Life Timeช่ วงที่ 2)
 การจัดเตรี ยม M:Method Statement for Construction สาหรับจุดเริ่ มต้นของการวางแผนงานก่อสร้าง
 WBS: Work Breakdown Structure ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อแผนงานที่ละเอียดและจัดเตรี ยมอีก3Mได้อย่าง
ครอบคลุม
 เทคนิ คและเครื่ องมือสาหรับการจัดทาแผนงานและการประมาณเวลาก่อสร้างที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 M:Money หลักการจัดเตรี ยมงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด Smooth Cash flow ตลอดโครงการ
 M:Man การจัดProject Organization and Responsibility เพื่อจัดสรรกาลังพล(Staffทีมงาน แรงงาน SubContractor และ Outsource ) และกาลังเครื่ องจักร(Machine) อย่างเหมาะสม
 M:Materials วางแผนและจัดการอย่างไรเพื่อให้มีปริ มาณที่เหมาะสมและทันเวลาที่ตอ
้ งใช้งานและเกิด
ความสู ญเสี ยน้อยที่สุด
 Risk Management หลักการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในโครงการเพื่อจัด เตรี ยมแผนรองรับ
 หลักการจัดทาคู่มือวิธีปฏิบต
ั ิโครงการ Project Procedure Manual สาหรับผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการที่ตรงกัน
 Workshop: นาหลักการทีไ่ ด้ รับไปประยุกต์ กบ
ั การจัดเตรียม4Mในโครงการของท่าน
 PART 4 : การบริ หารและควบคุมทรั พยากรระหว่ างดาเนินโครงการ (Project Life Timeช่ วงที่ 3)
 การทา Project Monitoring ตามMilestoneต่างๆ (At 25%,50%,75%) เพื่อติดตามProgressและวัด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการใช้ทรัพยากรเปรี ยบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้
 การวัดความคืบหน้างานและการใช้ทรัพยากรในโครงการ(Project Performance Evaluation) และ
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานด้วย Performance Factor ต่างๆ ได้แก่ Cost Performance Index, CPI
Schedule Performance Index, SPI และ Cost and Schedule Performance Index, CSI
 การวิเคราะห์และประเมิน GAP หรื อ Variance ที่เกิดขึ้นจากการวัดผล Performance Factor ต่างๆ เพื่อทา
Action Plan Improvement
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หลักการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า ของGAP(Root Cause Analysis) และการจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic
Management) ด้วยเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพ (Cause and Effect Diagram , Strategic Map)
 Workshop: ประเมินประสิ ทธิภาพการดาเนินงานโครงการของท่ านและวิเคราะห์ สาเหตุของVarianceที่
เกิดขึน้


 PART 5 : การบริหารจัดการช่ วงจบโครงการ Closing Project (Project Life Timeช่ วงที่ 4)
 การบริ หารและจัดการทรัพยากรสาหรับช่วงการปิ ดโครงการและส่ งมอบงานให้เจ้าของโครงการ
 การประเมินผลการดาเนิ นงานและการใช้ทรัพยากรโครงการเพื่อจัดทามาตรฐานและแผนพัฒนาสาหรับ
โครงการต่อไป
 PART 6 : เทคนิคการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานสาหรั บผู้จัดการหรื อผู้นาโครงการ
 หลักการบริ หารจัดการและจูงใจ M:Man(ทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้อง) เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทางาน
 หลักการบริ หารSupply Chain & Just In Time ในงานก่อสร้างเพื่อลดความสุ ญเสี ยของ M:Materials
 Workshop: หลักการทีค
่ ิดว่ าจะนาไปประยุกต์ ใช้ และวิธีการดาเนินงาน

รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- กรณี ศึกษา : ตัวอย่างเหตุการณ์ / ประสบการณ์จริ งของทางวิทยากร
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ
 ผูจ้ ดั การรุ่ นใหม่

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

 วิศวกรโครงการ
 หัวหน้างานระดับสู ง
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