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หลักสูตร  การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management) 
วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 โรงแรม Grand Sukhumvit   ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล้ BTS นานา กทม **สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  
ลดพิเศษ สมคัร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 

         การเปลี่ยนแลงที่รวดเร็ว  และความกดดนัจากการแข่งขนัที่เข้มข้น เป็นเหตุให้งานต่าง ๆ  ขององค์กร

กลายเป็นงานในลักษณะเดิมทีป่ฏิบัตกิันในสายงานปกตขิององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเร่ือย ๆ การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี  และความต้องการของลูกค้าท าให้งานต่าง ๆ ที่มีลกัษณะเป็นงานประจ าและงานที่ต้อง
ท าซ ้า  ลดน้อยลง  นัน่ก็หมายถงึจะเป็นงานที่มลีักษะเฉพาะตัวมากยิ่งขึน้  และมีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะท างาน
ให้ส าเร็จได้ด้วยฝ่ายงานต่าง ๆ  ต้องท างานของตนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะผู้บริหารหรือหัวหน้า 

จ าเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเคร่ืองมือทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลกั
คือ เวลา, ต้นทุน หรืองบประมาณ  และขอบเขตของเป้าหมายให้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ  โดยที่มปีัจจัย
ต่าง ๆ  ทีท่ าให้เกดิความเส่ียงไม่มากก้อน้อย  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน การติดตาควบคุมอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงให้การด าเนนิงานดียิง่ ๆ ขึ้นไป 

ส่ิงที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. กระบวนการบริหารโครงการท้ังระบบ 

2. ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ช่วยท าให้เสร็จทันเวลาในโครงการ 

4. ช่วยท าให้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนท่ีต า่ท่ีสุด 

5. ช่วยให้งานบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคณุภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการความเส่ียงท่ีขึน้อยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหลาย ๆ ด้าน 

7. ช่วยท าให้สามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได้โดยการวางแผนการสร้างระบบงานและการจัดตารางการ

ควบคุมท้ังต้นทุนและคุณภาพ 
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หัวข้อหลักสูตร (Course outlines) 

Phase 1    Project Definition 

-   Key Success Factor of Project (Time, Cost and Scope) 
- Project Overview and Analysis Statement 
- Develop Project Objective (Value/Benefit/Cost Analysis) 
- Develop Strategic Project 
- SWOT Analysis, TOWS Matrix 
- Project Charter 

Phase 2    Project Planning 

-   Work Breakdown Structure (WBS) 
- Project Organization) 

- Linear Responsibility Chart (LRC) 
- Technical Specification 
- Resource Allocation 

Phase 3    Project Execution 

-   Develop a detailed schedule-Set task sequence & Schedule 
- Gantt Chart 
- Precedence Diagram Method (PDM) 

Phase 4    Project Monitoring 

-   Inspection 
- Interim Progress Review 
- Testing 
- Auditing 

Phase 5    Project Closing  

-   Project Closing Process 
- Final Closing report 
- Presentation “The Project”  แต่ละกลุ่มจัดเตรียม และน าเสนอโครงการ 

mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.hrdzenter.com/


E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

- Evaluation & Deployment Project  สรุปทบทวน และถาม-ตอบ 
Remarks : เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. แต่ละกลุ่มน า Notebook มาด้วยเพ่ือท ากิจกรร  และใช้ประโยชน์ในการเตรียมตวัน าเสนอของกลุ่ม 

2. เตรียมโปรแกรม Microsoft Project Management (2010) (ถ้ามี) 

Assignment :  เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือน าเสนองาน “The Project” 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1. บรรยาย 

2. กิจกรรมกลุ่ม ทดลองปฏิบัติจริง 

3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร  เช่ือมโยงสู่การน าไปใช้งานจริง 

4. ร่วมกนัสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน 

ผู้เข้าฝึกอบรม   

ผู้ที่มีหน้าท่ีและเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการบริหารโครงการ (Project Management) 

 

ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
คุณธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444 
คุณอศิราภรณ์  089 773 7091 
Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วิธีการช าระเงิน  
เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ท้ังส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ทีอ่ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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