
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Project Management 
 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์วฒันกลู 
 บรษัิท สมารท์วชิัDน จํากดั ปตท. , 7-11, ปูนซเีมนต,์ EGAT, CMG, บ. ยนูลิเีวอร,์ DTAC, Chevron 

Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมนั มที โปรดคัท,์  บ. ซนิเท็ค คอนสตรัคชัDน , 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ,  ธนาคารกสกิรไทย , บ.คอนกรตี , ESSO , TOA ,  บ. เสรมิสขุ PEPSI, 

ฮอนดา้ , โตโยตา้ , มาสดา้ , อซีซู ุ, มติซบูชิ ิ, วอลโว ่, นสิสนั, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร ์, ม. จฬุา 
, ม. ราคําแหง , ม. สงขลานครนิทร ์, ม. อบุลุราชธานี , ม.มหดิล, AIA , ไทยประกนัชวีติ 

 
 

4 กนัยายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
  

*สถานทีDจัดสมัมนาอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 

หลักสตูรนีไ̀ดพั้ฒนาขึน̀มาเพืDอใหไ้ดเ้รยีนรู ้ การพัฒนาความคดิและการปฏบิตัเิชงิกลยทุธอ์ยา่งเป็นระบบ การ
นําแผนเชงิยทุธม์าพัฒนาใหอ้อกมาในรูป Project ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง̀เคล็ดลับอืDนๆ ทีDจะทําใหผู้อ้บรมได ้
เขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืDอปฏบิตังิานจรงิ 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืDอเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืDองเทคนคิดา้น Project Management  
2. เพืDอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีDไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลา

อันรวดเร็ว 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
Module 1:  การนําแนวคดิและกลยทุธม์าทําเป็นโครงการ 

1. แนวคดิหลกัของการคดิ และ การบรหิารเชงิกลยทุธ ์เพืDอการทํา Project อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. เป้าหมายเชงิกลยุทธ ์เพืDอการสรา้ง Project 
3. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิกลยทุธ ์
4. การนํากลยทุธม์าแตกยอ่ยเป็น  Project 
5. การวางแผน โดยอาศัย  6’W + 1’H 
6. การพัฒนา Deliverables  
7. การยดึมัDน และ การบรหิารเป้าหมาย 
8. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิ Project 
9. การคาดการณ์ปัญหา และ วเิคราะหจุ์ดวกิฤต ิ(Critical Points) 
10. การแกปั้ญหาโดยยดึเป้าหมาย 
11. การบรหิารในแตล่ะวัน สปัดาห ์เดอืน ไตรมาส ครีDงปี และ หนึDงปี 
12. การตดิตามและควบคุม Project ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
13. หนา้ทีDของหัวหนา้ และ พนักงานในทมีในงานกลยุทธ ์และ Project 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 กนัยายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี ̀

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, หัวหนา้งาน, การบรหิารโครงการ, การบรหิารเชงิกลยทุธ ์


