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หลักสู ตร การบริหารโครงการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
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(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักการ/แนวความคิด
 การที่องค์กรหนึ่งๆจะทาโครงการใดโครงการหนึ่ง ผูบ้ ริ หารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดาเนินก ารจน
แล้วเสร็ จและ บรรลุเป้ าหมายภายใต้ ข้อกาหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และ มาตรฐาน
ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งในโครงการหนึ่งๆ มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายทั้งฝ่ ายที่มีหน้าที่ดาเนินและผลักดัน
โครงการ และฝ่ ายที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่ วนต่างๆของ โครงการ ดังนั้นโ ครงการจึงต้องมีผบู้ ริ หาร ที่มี
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ ริ หาร
องค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ งการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารโครงการไม่มีทกั ษะ
และเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้น ก็มีโอกาสที่จะ ประสบความ ล้มเหลวหรื อแ ม้จะ
ดาเนินโครงการจนแล้วเสร็ จแต่ก็อาจจะไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดด้านต่างๆที่ผบู ้ ริ หารองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 ไม่วา่ โครงการที่จะดาเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรื อเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริ หารโครงการ จะช่วยทา
ให้ผบู้ ริ หารโครงการสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจกระบวนการทางานให้แล้ว เสร็ 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 จตามที่ผบู้ ริ หารตั้งเป้ าหมายไว้
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อ ให้ ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง ,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการโครงการ ที่กาลัง

ดาเนินการอยู่
 พัฒนาทักษะ ต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงาน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยูใ่ นโครงการ และปรับมุมมอง ใหม่
ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรียนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับการบริหารโครงการ
 นิ ยามของคาว่าโครงการและการบริ หารโครงการ
 องค์ประกอบของการบริ หารโครงการ
 ความเข้าใจเกี่ยวกับผูบ
้ ริ หารโครงการ
 ข้อแตกต่างระหว่างการบริ หารโครงการอย่างมี หลักการและไม่มีหลักการ
 วงจรชี วต
ิ ของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
 แผนงานกับการบริ หารโครงการตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบโครงการ
 Workshop : อธิบายลักษณะโครงการทีค
่ ุณดาเนินการอยู่
 PART 2 : สร้ างแนวความคิดทีด่ ีเกีย่ วกับการบริหารโครงการ
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 อุปสรรคและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดาเนิ นโครงการ
 เทคนิ คในการเอาชนะอุปสรรคและการบริ หารความเสี่ ยง
 Workshop: ปั ญหาทีค
่ ุณเคยหรือกาลังเผชิ ญอยู่และวิธีการในการแก้ ปัญหานั้นๆ
 PART 3 : หลักการและเทคนิคสาหรับการบริหารโครงการให้ มีประสิ ทธิภาพ
 คุณลักษณะของผูจ้ ด
ั การหรื อผูบ้ ริ หารโครงการที่ดี
 ทักษะที่สาคัญสาหรับการบริ หารโครงการ
 หลักการบริ หารโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้
 เครื่ องมือที่สาคัญสาหรับใช้บริ หารโครงการ
 Workshop: การใช้เครื่ องมือในการบริ หารโครงการของตัวเอง
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 PART 4 : CASE STUDY
ั สถานการณ์ตวั อย่างหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
 การนาทักษะและเครื่ องมือไปใช้กบ
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการบริ หารโครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 บทเรี ยนจากการบริ หารโครงการ(จากประสบการณ์วท
ิ ยากร)
 การบ้านและการนาไปประยุกต์ใช้

ตามหลักสู 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 ้ที่จะเปลี่ย นแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ
 หัวหน้างานระดับต้น
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 Line Leader
 หัวหน้างานระดับกลาง
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