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หล ักสูตร Project Management Strategy
การบริหารโครงการเชงิ กลยุทธ์
ว ันที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขม
ุ วิท 26

ทีม
่ าของหล ักสูตร
การเปลีย
่ นแปลงทีร่ วดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันทีเ่ ข ้มข ้นเป็ นเหตุให ้งานต่างๆของ
องค์กรกลายเป็ นงานในลักษณะเดิมทีป
่ ฏิบัตก
ิ ันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็ นงานในลักษณะโครงการ
มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ การเปลีย
่ นแปลงทางเทคโนโลยี และความต ้องการของลูกค ้าทาให ้งานต่างๆ ทีม
่ ล
ี ักษณะ
เป็ นงานประจาและงานทีต
่ ้องทาซ้า ลดน ้อยลง นั่ นก็หมายถึงจะเป็ นงานทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเฉพาะตัวมากยิง่ ขึน
้
และมีความเป็ นไปได ้น ้อยลงทีเ่ ราจะทางานให ้สาเร็ จได ้ด ้วยฝ่ ายงานต่างๆในองค์กร ซงึ่ มุง่ การดาเนินงาน
ประจาวันแบบวันต่อวัน ในขณะเดียวกันความกดดันจากการแข่งขัน ก็ได ้บังคับให ้ทุกหน่วยงานต่างต ้อง
ทางานของตนให ้รวดเร็วยิง่ ขึน
้ จะเห็นได ้ว่าโดยเฉพาะผู ้บริหารหรือหัวหน ้าจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องใช ้ การบริหาร
โครงการ มาเป็ นเครือ
่ งมือทีส
่ าคัญอย่างหนึง่ ของการบริหาร เพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายหลักคือ เวลา , ต ้นทุน
ิ ธิภาพ โดยทีม
หรืองบประมาณ และขอบเขตของเป้ าหมาย ให ้ได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพหรือมีประสท
่ ป
ี ั จจัยต่างๆที่
ี่ งไม่มากก็น ้อย จึงจาเป็ นทีจ
ทาให ้เกิดความเสย
่ ะต ้องมีการวางแผน การติดตามควบคุมอย่างเป็ นระบบ
้ นแนวทางปรับปรุงให ้การดาเนินงานดียงิ่ ๆขึน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ เพือ
่ ใชเป็
้ ไป
สงิ่ ทีไ่ ด้ร ับจากการฝึ กอบรม
1. กระบวนการบริหารโครงการทัง้ ระบบ
ิ ธิภาพ
2. ทาให ้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสท
3. ชว่ ยทาให ้เสร็จทันเวลาในโครงการ
4. ชว่ ยทาให ้ผลตอบแทนคุ ้มค่าภายในต ้นทุนทีต
่ า่ ทีส
่ ด
ุ
5. ชว่ ยให ้งานบรรลุขอบเขตของเป้ าหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ี่ งทีข
6. สามารถบริหารจัดการความเสย
่ น
ึ้ อยูก
่ ับปั จจัยสภาพแวดล ้อมหลายๆด ้าน
่
7.ชวยให ้สามารถตรวจสอบความสาเร็จของเป้ าหมายได ้โดยการวางแผน
การสร ้างระบบงาน และการจัดตารางการควบคุมทัง้ ต ้นทุนและคุณภาพ

ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 ว ัน (09.00-16.30 น.)
Topics
Project Initiation
- Definition of a Project
- Project Management Concept
- Causes and Effect of Project
- Identify Project Management Stages
- Project management Processes (5 Phase)
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
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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
- Network Diagram , Gantt Chart
- PDM , PERT & CPM
Phase 4 : Project Monitoring
- Inspection
- Interim Progress Review
- Testing & Auditing
Phase 5 : Project Closing
- Project Closing Process
- Final Closing report
* Presentation “The Project”
จัดเตรียม และนาเสนอโครงการโดยเฉพาะ Phase 1 : Project Definition
* Evaluation & Deployment Project
สรุปทบทวน และถาม-ตอบ
Remarks :
เตรียมสงิ่ อานวยความสะดวก
้
1. แต่ละท่านนา Note Book มาด ้วยเพือ
่ ทากิจกรรม และใชประโยชน์
ในการเตรียมการนาเสนอของ
กลุม
่
2. เตรียมโปรแกรม Microsoft Project Management (2010) (ถ ้ามี)
Assignment:
1. เตรียมโครงการล่วงหน ้าของแต่ละกลุม
่ เพือ
่ นาเสนองาน “The Project”
วิธก
ี ารและรูปแบบการฝึ กอบรม
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุม
่ ทดลองปฏิบัตจิ ริง
ื่ มโยงสูก
่ ารนาไปใชงานจริ
้
3. เรียนรู ้จาก Case จริง ขององค์กร เชอ
ง
4. ร่วมกันสะท ้อนความคิด เรียนรู ้ร่วมกัน
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ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
ผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีแ
่ ละเกีย
่ วข ้องกับการบริหารโครงการ (Project Management)

วิทยากร

:

อาจารย์ สุกจ
ิ ตรียุทธว ัฒนา

อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่าง Coffee Break ตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
VAT
3%
ราคาท่านละ
Early Bird สม ัครและชาระ
ล่วงหน้า ลดพิเศษท่านละ

4,000

280

(120)

4,160

3,600

252

(108)

3,744

การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน

ข้ ามจังหวัด Email มาที่ ptstraining3@gmail.com
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Project Management
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี_______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้ จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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