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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

คุณรัฐ ดำรงศรี

ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าใจ

ในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาด

ที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Marketing Strategies Model Analysis     

        • Business Model Analysis                    

        • Strategic Canvas Model

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ 

การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
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แนะนำเกี่ยวกับ Project Management ทั้งประโยชน์ที่ได้รับ

และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส

 • การเริ่มโครงการ (Project Definition)

 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)

 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)

 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)

 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)

การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ

หรือล้มเหลวโดยสามารถวัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน

 • เวลา

 • ขอบเขต

 • งบประมาณค่าใช้จ่าย

เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure) 

การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)

การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของ PERT และ CPM ตลอดจนการติดตามงาน

ทั้งในด้านเวลาและ งบประมาณไปพร้อมๆกัน PERT/COST

การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยงการหาน้ำหนัก

ของความเสี่ยงโดยวิธีของ( Risk Priority Number, RPN)

และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)

สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
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