
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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 Management  
 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

17 ตลุาคม 2565 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

Uหลกัการและเหตผุล  
 

การวางแผนและบรหิารโครงการถอืเป็นเรือ่งสําคญัอยา่งยิง่ ในการบรรลเุป้าหมายและแผนกลยทุธข์ององคก์ร 
ซึง่หลายองคก์รมองไมเ่ห็นถงึความสําคญัของการวางแผนและบรหิารโครงการ จงึสง่ผลใหก้ารวางแผนและการ
บรหิารโครงการไมป่ระสบความสําเร็จ ในทีส่ดุ....สง่ผลถงึความลม้เหลวของแผนกลยทุธอ์งคก์ร 

หลกัสตูรนีไ้ดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหไ้ดเ้รยีนรู ้ การพัฒนาความคดิและการลงมอืปฏบิตัริวมถงึการแกไ้ขปัญหาใน
การการวางแผนและบรหิารโครงการอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้เคล็ดลบัอืน่ๆ ทีจ่ะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่ปฏบิตังิานจรงิ 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึความสําคญัในการวางแผนและบรหิารโครงการ  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึวธิกีารวางแผนและบรหิารโครงการอยา่งเป็นระบบ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับปรงุและแกไ้ขการวางแผนและบรหิารโครงการได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1: ความสมัพนัธข์องงานบรหิารโครงการ 

1. ความหมายของงานบรหิารโครงการ 
2. การทาํความเขา้ใจ...ทาํความรูจ้กังานบรหิารโครงการ 

กจิกรรมระดมความคดิ....การทาํความเขา้ใจการบรหิารโครงการอยา่งถอ่งแท ้
3. ปจัจยัสําคญัแหง่การบรหิารโครงงาน มุง่สูค่วามสําเร็จ 
4. แนวคดิหลกัของการคดิ และ การบรหิารเชงิกลยทุธ ์เพือ่การทํา Project อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5. เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์เพือ่การสรา้ง Project 
6. กจิกรรม การคดิ และ การบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 

Module 2:  วางแผนการเขยีนโครงการอยา่งมอือาชพี 
7. การวางแผน....เพือ่เขยีนแผนช ัน้เยีย่มในการบรหิารโครงการ 

 การวางแนวคดิโครงการ 
 การกําหนดขอบเขต 
 การกําหนดทรพัยากร....ท ัง้คนและเวลา 

8. การวางแผน โดยอาศยั  6’W + 1’H 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

9. กจิกรรม Workshop: ปฏบิตักิารวางแผนโครงการใหสํ้าเร็จตามเป้าหมาย(ถา้มโีครงการแลว้จะให้
ทบทวนแผนโครงการ)  

Module 3: การดําเนนิและบรหิารโครงการ และ แกป้ญัหา 
10. การคาดการณปั์ญหา และ วเิคราะหจ์ดุวกิฤต ิ(Critical Points) 
11. การรับมอืกบัปัญหาและแกปั้ญหาโดยยดึเป้าหมาย 
12. การจัดระบบการตดิตามอยา่งเป็นระบบ 
13. การตดิตามและควบคมุความคบืหนา้ของโครงการใหบ้รรลเุป้าหมาย 
14. กจิกรรม Workshop : การดําเนนิการและบรหิารโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
15. การบรหิารความเสีย่งของโครงการ 
16. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00  238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,การวางแผน,เขยีนแบบ,บรหิารโครงการ,planning,project management 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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