
หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ 
ตั้งแต่การเริ่มโครงการ  การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงานในโครงการ การติดตาม
และควบคุมโครงการ จนถึงการสิ้นสุดโครงการ โดยการบริหารจัดการเนื้องานโครงการ 
ผู้จัดการโครงการมุ่งหวังที่บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ  1.ทำงานโครงการนั้นใน
ทันเวลา(Time)  2.ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด 
(Cost)  3.ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal)

“วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ”

แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับ การแก้ปัญหาให้องค์การ

ประเภทของงานโครงการที่เกิดทั้งจาก งานประจำ และ งานตามประเด็น

ปัญหา ที่องค์การเผชิญ

การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase

    Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition) 

    Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)

    Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ

                     (Project Scheduling)

    Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ 

                     (Project Monitoring & Control)

    Phase 5 : การสิ้นสุดและประเมินผลโครงการ 

                     (Project Termination & Evaluation)

การบริหารคนในโครงการ (People Management)

สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

 Effective
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สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประสานงาน

ตำเเหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ มือถือ

โทรสาร
E-mail

สาขา

1

2

3
มือถือ

มือถือ

มือถือ

หรือสมัครบนเว็บไซด์

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าก่อน)

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ 01

02

03

การชำระเงิน
ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม 

สั่งจ่ายในนาม

1755 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 ‘‘บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด” 

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692

โอนเงินเข้าบัญชี

***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 140-2-12879-3

“วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ”

แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับ การแก้ปัญหาให้องค์การ

ประเภทของงานโครงการที่เกิดทั้งจาก งานประจำ และ งานตามประเด็น

ปัญหา ที่องค์การเผชิญ

การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase

    Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition) 

    Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)

    Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ

                     (Project Scheduling)

    Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ 

                     (Project Monitoring & Control)

    Phase 5 : การสิ้นสุดและประเมินผลโครงการ 

                     (Project Termination & Evaluation)

การบริหารคนในโครงการ (People Management)

สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

Organization / Customer

อังคาร - พุธ ที่ 11 - 12 กันยายน 2561 ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่  โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ทั้งโปรแกรม 2 วัน 14,900 บาทถ้วน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ 

การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

 เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน

 สามารถกำหนดโครงการ วางแผนโครงการ และดำเนินงานโครงการให้สอดคล้อง

 กับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

 สามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพ

 สามารถบริหารต้นทุนของโครงการ และนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์

 ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Objective


