Project Management
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

5 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีก
 ารจ ัดส ัมมนาอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล

หลักสูตรนีไ] ด ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
T ให ้ได ้เรียนรู ้ การพัฒนาความคิดและการปฏิบต
ั เิ ชงิ กลยุทธ์อย่างเป็ นระบบ การนํ าแผน
เชงิ ยุทธ์มาพัฒนาให ้ออกมาในรูป Project ได ้อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง] เคล็ดลับอืน
T ๆ ทีจ
T ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและ
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
สามารถประยุกต์ใชได
T ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคด ้าน Project Management
้
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลา
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการทํ
างานได ้อย่างมีประสท
อันรวดเร็ว
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Module 1: การนําแนวคิดและกลยุทธ์มาทําเป็นโครงการ
ิ ธิภาพ
1. แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชงิ กลยุทธ์ เพือ
T การทํา Project อย่างมีประสท
2. เป้ าหมายเชงิ กลยุทธ์ เพือ
T การสร ้าง Project
3. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชงิ กลยุทธ์
4. การนํ ากลยุทธ์มาแตกย่อยเป็ น Project
5. การวางแผน โดยอาศัย 6’W + 1’H
6. การพัฒนา Deliverables
7. การยึดมัTน และ การบริหารเป้ าหมาย
Module 2: การบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา
8. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชงิ Project
9. การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จด
ุ วิกฤติ (Critical Points)
10. การแก ้ปั ญหาโดยยึดเป้ าหมาย
ั ดาห์ เดือน ไตรมาส ครีงT ปี และ หนึงT ปี
11. การบริหารในแต่ละวัน สป
12. การติดตามและควบคุม Project ให ้บรรลุเป้ าหมาย
13. หน ้าทีข
T องหัวหน ้า และ พนั กงานในทีมในงานกลยุทธ์ และ Project
14. สรุป คําถามและคําตอบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ใบร ับรอง: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

5 มีนาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
18 กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟ็กซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัทของท่าน และชือ
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
T
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีT 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

