Product Code : 06-032-001

หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บัน ทุ ก ๆองค์ ก รต่ า งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ แ ละรู ป แบบการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้
สอดคล้ องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา ดังนันการด
้
าเนินงาน
ขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็ นงานประเภทหนึ่ง ที่ถกู กาหนดขึ ้นมาในองค์กร งานโครงการบาง
งานก็เป็ นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็ นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กบั งาน
ประจา ซึง่ ทุกโครงการล้ วนแล้ วแต่มีการใช้ ทรัพยากร ซึ่งต้ องการการวางแผน การบริ หารจัดการและ
การควบคุม โครงการอย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ บ รรลุต ามเป้ า หมาย ของ
งบประมาณ เวลาและคุณภาพทีก่ าหนด โดยใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เข้ าใจในหลักการของการวางแผนและการบริ หารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิการใช้ เครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้ เสร็ จสิ ้นตาม
กาหนดเวลา
3. เพื่อให้ เข้ าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทังทางด้
้
านบุคลากร วัสดุอปุ กรณ์ ต้ นทุน
และงบประมาณโครงการ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
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วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ างาน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจการบริ หารโครงการ
จานวนผู้เข้ าอบรม

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้เทคนิคการวางแผนโครงการ โดยใช้ PERT/CPM เทคนิคเพื่อกาหนด
ระยะเวลาของงานและของโครงการ รวมทังการหาสายงานวิ
้
กฤต หรื อ Critical Path ของโครงการ
2. ผู้อบรมจะได้ เรี ยนรู้การจัดทาตารางการทางานและการเชื่อมโยงงานต่างๆในโครงการและ
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม
3. ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้เทคนิคการหาค่าลอยหรื อค่า Slack ของแต่ละงานในโครงการ เพื่อ
ค้ นหาระยะเวลาที่สามารถล่าช้ าได้ ของแต่ละงาน โดยไม่ให้ กระทบกับระยะเวลาทังหมดของ
้
โครงการ
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4. ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจเทคนิคการปรับย่นระยะเวลาของโครงการให้ เสร็ จสิ ้นตาม
กาหนดการเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ( Project Crashing Time )
5. ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้การวัดประสิทธิภาพของการดาเนินงานของโครงการ รวมทังการ
้
จัดการและระบบควบคุมต่างๆของการบริ หารโครงการ

30 คน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  แนวคิดการเพิม่ ผลผลิตกับการบริ หารโครงการ
 ความหมายและความสาคัญของโครงการ / วงจรโครงการ
 การวางแผนงานโครงการและการจัดทาตารางกิจกรรมการทางานและ
การเชื่อมโยงงานต่างๆในโครงการ PERT / CPM เทคนิค
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การหาสายงานวิกฤต Critical Path และ การหาค่าลอย ( ค่า Slack )
ของแต่ละงานในโครงการ
 Workshop : การสร้ าง PERT/CPM
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หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
วันที่สอง
เวลา
9:00 – 12:00

กิจกรรม

 การจัดสรรทรัพยากรในโครงการ (Resource allocation)
 การจัดการด้ านคุณภาพของโครงการ
 การจัดทาต้ นทุนและงบประมาณของโครงการ
 การวัดประสิทธิผลของโครงการ
 Workshop : Earned Value Analysis(EVA)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การปรับปรุงย่นระยะเวลาของโครงการ

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

 Workshop: การปรับลดระยะเวลาในโครงการ(Project Crashing Time)
 สรุป แนวทางการบริ หารโครงการให้ ประสบความสาเร็ จ
 ถาม- ตอบ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
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1 เครื่ อง
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