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หลกัสตูร Project Feasibility Analysis 

การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ 

 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS นานา  กรุงเทพฯ  **สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลง  

 

 

สมคัร 4 ท่านลดเหลือทา่นละ 2,900 บาท 

 (ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 
 

อาจารยส์กุจิ ตรยีทุธวฒันา 
 

หลกัการและเหตุผล 
                    การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขนัท่ีเข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กร
กลายเป็นงานในลักษณะเดิมท่ีปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึน้เร่ือยๆ การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าท าให้งานต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นงานประจ าและงานท่ีต้อง
ท าซ ้าลดน้อยลง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการน้ันมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า และมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ ดังนั้นก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการใดๆ กต็าม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการนั้นๆให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซ่ึงใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง  มกัจะต้องขอ
อนุมติัด าเนินการหรือขออนุมติังบประมาณจากผู้มีอ านาจเสียก่อน ซ่ึงผู้มีอ านาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติ
ถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นส าคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องท าการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยงัจะต้องท ารายงานการ
ขออนุมัติให้ดี และน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆจึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมติั
จากผู้มีอ านาจได้นั่นเอง 
 

ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 
1. ได้เข้าใจถึงความจ าเป็น และเห็นถึงความส าคัญของการท า  Project Feasibility Analysis 
2. ได้เข้าใจขัน้ตอน และวิธีการในการท า  Project Feasibility Analysis 

3. ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ 

  
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.30 น.)   
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หัวข้อการสัมมนา 
1. หลักการ ความส าคัญและการเลือกโครงการ 
2. ท่ีมาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
3. ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
    - ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
    - ความคุ้มค่า 
4. การวดัความคุ้มค่าของโครงการ 
    - ส่วนท่ีวดัเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ) 
    - ส่วนท่ีวดัเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ) 
5. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
    - ด้านคุณภาพ  
    - ด้านการลงทุน 
    - ด้านกลยทุธ์และเทคนิค 
    - ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ 
    - ด้านเวลา 
6. การเขียนรายงานการขออนุมติัโครงการ 
7. เทคนิคการน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ 
      

Assignment: 
เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เขียน

รายงานและน าเสนอรายงานการขออนุมติัโครงการในวันฝึกอบรม 
 
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
1. บรรยาย 40% กิจกรรมการเรียนรู้ 60% 
2. กิจกรรมกลุ่ม ทดลองปฏิบัติจริง 

3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร เช่ือมโยงสู่การน าไปใช้งานจริง 
4. ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน 

ผู้เข้าฝึกอบรม 

ผู้ท่ีมีหน้าท่ีและเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
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ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 
 
คณุธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444 
คณุอศิราภรณ์  089 773 7091 
Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงนิใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

