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วางแผน ควบคุม 

ประเมินผลโครงการ

ให้บรรลุประสิทธิผล

สู่การเป็นนักบริหาร

โครงการมืออาชีพ 

สู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง

กับกระบวนทัศน์

เชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นที่สุด

ในรอบทศวรรษนี้

ค่าธรรมเนียม 6,800 บาท 

(ไม่่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

หลักแนวความคิด Blue Ocean Strategy

นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) 

ถึงกลยุทธ์ Blue Ocean

เราจะสร้าง Blue Ocean Strategy ในธุรกิจของเรา

ได้อย่างไร

กรอบการวิเคราะห์ Strategy Canvas

กรอบการดำเนินการ 4 ประการโดย ERRC Grid 

6 แนวทาง (Six Paths) ในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า

การวิเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า (Non-Customers)

ใน 3 ระดับ

กลยุทธ์ Blue Ocean สู่การปฏิบัติ

Introduction to Project Management 
ความหมายของการบริหารโครงการ วงจรของการบริหารโครงการและ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ บทบาทของผู้จัดการ
โครงการ ทีมงาน การสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์กร
และวงจรโครงการ (Project Cycle)
Project Scope การกำหนดขอบเขตของโครงการ โดยมีเครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART” บน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ทั้งในด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ ขอบเขตงาน และการบูรณาการ
ไปกับการทำงานในปัจจุบัน
Project Planning การวางแผนโครงการ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การประเมินว่าเป็นงานหรือเป็นโครงการ การใช้ GANTT CHARTS, PERT
Diagrams, CPM, Responsibility Matrix การวางแผนต้นทุน การวางแผน
ความเสี่ยง (Project Risk Management) และขั้นตอนในการเร่งเวลา
ให้เร็วขึ้น เพื่อใช้กับการ Scrum
Project Implementation การทำตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีเครื่องมือ
ที่คอยตรวจสอบว่าทำตามวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร 
รวมทั้งการปรับปรุงหากมีปัญหาหรือมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้  ตัวอย่างเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เช่น Control Point 
Identification Charts
Project  Evaluation การประเมินผลโครงการเพื่อทำให้วงจร
ในการบริหารโครงการมีความสมบูรณ์
 

คุณรัฐ ดำรงศรี

Effective 
Project 

Management

ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าใจ

ในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาด

ที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Marketing Strategies Model Analysis     

        • Business Model Analysis                    

        • Strategic Canvas Model
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ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ 
การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
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