
 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Project Management 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
    

5 มนีาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
หลักสตูรนี]ไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหไ้ดเ้รยีนรู ้ การพัฒนาความคดิและการปฏบิตัเิชงิกลยทุธอ์ย่างเป็นระบบ การนําแผน
เชงิยุทธม์าพัฒนาใหอ้อกมาในรูป Project ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมทั ]งเคล็ดลับอืTนๆ ทีTจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและ
สามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิตังิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองเทคนคิดา้น Project Management  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1:  การนําแนวคดิและกลยทุธม์าทําเป็นโครงการ 

1. แนวคดิหลักของการคดิ และ การบรหิารเชงิกลยุทธ ์เพืTอการทํา Project อย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์เพืTอการสรา้ง Project 
3. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิกลยุทธ ์
4. การนํากลยทุธม์าแตกย่อยเป็น  Project 
5. การวางแผน โดยอาศยั  6’W + 1’H 
6. การพัฒนา Deliverables  
7. การยดึมัTน และ การบรหิารเป้าหมาย 

Module 2: การบรหิารโครงการ และ แกปั้ญหา 
8. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิ Project 
9. การคาดการณ์ปัญหา และ วเิคราะหจุ์ดวกิฤต ิ(Critical Points) 
10. การแกปั้ญหาโดยยดึเป้าหมาย 
11. การบรหิารในแตล่ะวัน สปัดาห ์เดอืน ไตรมาส ครีTงปี และ หนึTงปี 
12. การตดิตามและควบคมุ Project ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
13. หนา้ทีTของหัวหนา้ และ พนักงานในทมีในงานกลยุทธ ์และ Project 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 
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ใบรบัรอง: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร 

ชําระภายใน 5 มนีาคม 2562 
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 18 กมุภาพนัธ ์2562 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th  
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 


