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(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 การที่องค์กรหนึ่งๆจะทาโครงการใดโครงการหนึ่ง ผูบ้ ริ หารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดาเนินการจน
แล้วเสร็ จและบรรลุเป้ าหมายภายใต้ขอ้ กาหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน
ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งในโครงการหนึ่งๆ มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายทั้งฝ่ ายที่มีหน้าที่ดาเนินและผลักดัน
โครงการ และฝ่ ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่ วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผบู ้ ริ หารที่มี
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ ริ หาร
องค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ งการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารโครงการไม่มีทกั ษะ
และเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรื 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 จตามที่ผบู ้ ริ หารตั้งเป้ าหมายไว้
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงาน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่ รวมทั้งเป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวขึ้นสู่ ระดับสู งในอนาคต
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยูใ่ นโครงการ และปรับมุมมองใหม่
ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับการบริ หารโครงการ
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ
 นิ ยามและวงจรของการบริ หารโครงการ (Project Cycle)
 องค์ประกอบและภาพรวมของการบริ หารโครงการให้ประสบความสาเร็ จ
 บทบาทต่างๆที่สาคัญของผูบ
้ ริ หารโครงการ
 อุปสรรคที่ทาให้การบริ หารโครงการไม่ประสบความสาเร็ จ
 หลักการที่สาคัญของการบริ หารโครงการให้บรรลุเป้ าหมาย
 Workshop : สร้ างแนวคิดในการบริ หารโครงการของท่ าน
 PART 2 : ทาความเข้ าใจเชิงลึกเกีย่ วกับองค์ ประกอบของโครงการก่อสร้ าง
 การกาหนด Method Statement ของโครงการเพื่อให้มองเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรของงานก่อสร้าง (4M)
 M : MAN .... ลักษณะของบุคลากรโครงการทีมีคุณภาพ
 การจัดเตรี ยมบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง
 หลักการบริ หารและจูงใจด้วยภาวะผูน
้ าเพื่อสร้างให้ทีมงานเกิดพลังเชิงบวกในการทางาน
 M : MATERIAL ... กระบวนการบริ หารจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 M : MACHINE … ใช้เครื่ องจักรอย่างไรให้ได้งานตามแผนและอยูใ่ นต้นทุนที่วางไว้
 M : MONEY … หลักการจัดทางบประมาณและบริ หารจัดการให้โครงการดาเนิ นได้อย่างต่อเนื่ อง
 Workshop: สร้ างกระบวนการในการบริ หารทรั พยากรเพือ
่ ให้ เกิดประสิ ทธิภาพ
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 PART 3 : กระบวนการบริหารโครงการอย่ างมีประสิทธิภาพ
 การกาหนดเป้ าหมายของโครงการ
 แผนงานบริ หารโครงการที่มีคุณภาพ
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมายและการวางแผนงาน
 หลักการบริ หารเวลาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
 เคล็ดลับสาหรับการประชุ มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 การประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
 Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดสาหรั บผู้บริ หารโครงการ
 PART 4 : ทาอย่ างไรให้ โครงการบรรลุผลตามเป้ าหมายด้ านเวลา คุณภาพและงบประมาณ
 กับดักที่ผบ
ู ้ ริ หารโครงการมักเผชิญอยูเ่ สมอในโครงการ
 เครื่ องมือสาหรับตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
 สร้างกระบวนการปรับปรุ งและแก้ไขด้วยแผนงานเชิ งกลยุทธ์
 สร้างการตระหนักรู ้ในตัวเองเกี่ยวกับแบบก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 สร้างภาพลักษณ์ของโครงการที่ดี(Overview) ตั้งแต่ทางเข้าโครงการ ในโครงการ และสาธารณู ปโภค
 Workshop: ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือกับปั ญหาทีก
่ าลังเผชิ ญอยู่ในโครงการ

รูปแบบการอบรมตามหลักสู 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
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ทเี่ หมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ  วิศวกรโครงการ  วิศวกรสนาม  ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 3

