
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Project Planning and Management  
 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
14 กมุภาพนัธ ์2563 

9.00 – 16.00 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

Uหลกัการและเหตผุล  
 

การวางแผนและบรหิารโครงการถอืเป็นเรืXองสาํคัญอยา่งยิXง ในการบรรลเุป้าหมายและแผนกลยทุธข์ององคก์ร 
ซึXงหลายองคก์รมองไม่เห็นถงึความสาํคัญของการวางแผนและบรหิารโครงการ จงึสง่ผลใหก้ารวางแผนและการ
บรหิารโครงการไม่ประสบความสําเร็จ ในทีXสดุ....สง่ผลถงึความลม้เหลวของแผนกลยทุธอ์งคก์ร 

หลักสตูรนี[ไดพั้ฒนาขึ[นมาเพืXอใหไ้ดเ้รยีนรู ้ การพัฒนาความคดิและการลงมอืปฏบิตัริวมถงึการแกไ้ขปัญหาใน
การการวางแผนและบรหิารโครงการอยา่งเป็นระบบ รวมทั [งเคล็ดลับอืXนๆ ทีXจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืXอปฏบิัตงิานจรงิ 

 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึความสําคัญในการวางแผนและบรหิารโครงการ  
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึวธิกีารวางแผนและบรหิารโครงการอย่างเป็นระบบ 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับปรุงและแกไ้ขการวางแผนและบรหิารโครงการได ้
4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1: ความสมัพนัธข์องงานบรหิารโครงการ 

1. ความหมายของงานบรหิารโครงการ 
2. การทําความเขา้ใจ...ทําความรูจ้กังานบรหิารโครงการ 

กจิกรรมระดมความคดิ....การทําความเขา้ใจการบรหิารโครงการอย่างถอ่งแท ้
3. ปจัจยัสาํคญัแหง่การบรหิารโครงงาน มุง่สูค่วามสําเร็จ 
4. แนวคดิหลักของการคดิ และ การบรหิารเชงิกลยุทธ ์เพืXอการทํา Project อย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์เพืXอการสรา้ง Project 
6. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิกลยุทธ ์ 
 

Module 2:  วางแผนการเขยีนโครงการอยา่งมอือาชพี 
7. การวางแผน....เพื�อเขยีนแผนชัVนเยี�ยมในการบรหิารโครงการ 

• การวางแนวคดิโครงการ 
• การกําหนดขอบเขต 
• การกําหนดทรพัยากร....ท ัVงคนและเวลา 
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8. การวางแผน โดยอาศยั  6’W + 1’H 
9. กจิกรรม Workshop: ปฏบิตักิารวางแผนโครงการใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย(ถา้มโีครงการแลว้จะให้

ทบทวนแผนโครงการ)  
 

Module 3: การดําเนนิและบรหิารโครงการ และ แกป้ญัหา 
10. การคาดการณ์ปัญหา และ วเิคราะหจุ์ดวกิฤต ิ(Critical Points) 
11. การรับมอืกบัปัญหาและแกปั้ญหาโดยยดึเป้าหมาย 
12. การจัดระบบการตดิตามอยา่งเป็นระบบ 
13. การตดิตามและควบคมุความคบืหนา้ของโครงการใหบ้รรลเุป้าหมาย 
14. กจิกรรม Workshop : การดําเนนิการและบรหิารโครงการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
15. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 กุมภาพนัธ ์2563 

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 29 มกราคม 2563 (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 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา,การวางแผน,เขยีนแบบ,บรหิารโครงการ,planning,project management 


