
 ผูบ้รหิาร 
 ผูจั้ดการโครงการ 
 วศิวกรโครงการ 
 นักวางแผน 
 ผูค้วบคมุงานและผูส้นใจท่ัวไป

หลกัสตูรนีเ้หมาะสาํหรบั

หลกัการและเหตผุล

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-16.00 น.

1.บทบาทการบรหิารโครงการ
2. องคป์ระกอบโครงการ
3.วงจรบรหิารโครงการ
4.การบรหิารโครงการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Project 
Management) 
5.ประเด็นการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ(Project 
Feasibility Study)
6.กจิกรรมบรหิารโครงการ
7.การประเมนิผลโครงการ
8.เทคนคิการบรหิาร/ควบคมุโครงการ
- แกนตช์ารต์(Gantt Chart)
- PERT/CPM(Program Evaluation and Review 
Technique/Critical Paths Method)
- การวเิคราะหข์า่ยงาน(Network Analysis)
- เทคนคิเรง่รัดโครงการ
9.ปัจจัยสูค่วามสําเร็จการบรหิารโครงการ
10. Workshop

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

อาจารย ์โกศล  ดศีลีธรรม

ผูเ้ชีย่วชาญและทีป่รกึษาดา้นการจัดการอตุสาหกรรม เครือ่งมอื
บรหิารยคุใหม ่การบรหิารคณุภาพและอาจารยผ์ูบ้รรยายใหก้บั
สถาบนัการศกึษา รวมทัง้เป็นนักเขยีนใหก้บันติยสารหลายฉบบัและ
ผลงานหนังสอื อาท ิกลยทุธแ์ละกลวธิกีารเพิม่ผลติภาพ, การสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ, การจัดการความรูแ้หง่โลก
ธรุกจิใหม,่ การบรหิารตน้ทนุสําหรับนักบรหิารยคุใหม,่ เครือ่งมอื
สําหรับนักบรหิารยคุใหม,่ สูอ่งคก์รแหง่ความเป็นเลศิดว้ย TQM, เพิม่
ศกัยภาพการแขง่ขนัดว้ยแนวคดิลนี, การจัดการบํารงุรักษาสําหรับ
งานอตุสาหกรรม, การบรหิารแบบโลจสิตกิส,์ ลนีโลจสิตกิส,์การ
สรา้งประสทิธผิลระบบบํารงุรักษา,ผลติภาพ:ปัจจัยพัฒนาสูก่าร
แขง่ขนัยคุใหม,่ โลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทานสําหรับการแขง่ขนัยคุ
ใหม,่ การวางแผนปฏบิตักิารโลจสิตกิสสํ์าหรับโลกธรุกจิใหม,่
กระบวนทัศนก์ารวัดผลยคุใหม,่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิตามวถิไีคเซน็
(LEAN KAIZEN WAYS)เป็นตน้

วทิยากร 

เทคนิคการบรหิารโครงการ
(Project Management)

วนัพุธที ่14 กนัยายน 2565
โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร
***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน

การบรหิารโครงการ(Project Management) คอื การ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวปฏบิตั ิกระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิ
ตา่ง ๆ รวมถงึทักษะความรูเ้พือ่ใหโ้ครงการประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายทีกํ่าหนด ดงันัน้ผูจั้ดการโครงการยคุใหมจํ่าเป็นตอ้งมคีวาม
รอบรูแ้ละทักษะตา่ง ๆ เพือ่วางแผนโครงการและแกปั้ญหาทีต่อ้ง
เผชญิระหวา่งดําเนนิการอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม รวมถงึการ
จัดสรรทรัพยากรเพือ่สรา้งโอกาสเตบิโตทางธรุกจิและสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั

1.ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวทางและกระบวนการบรหิารโครงการอยา่ง
เป็นระบบ
2.เขา้ใจแนวคดิการบรหิารโครงการเชงิกลยทุธ์
3.ผูเ้ขา้อบรมสามารถดําเนนิการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
4.ผูเ้ขา้อบรมสามารถกําหนดโครงการ เป้าหมายและวางแผนดําเนนิ
โครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ
5.เรยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารและควบคมุโครงการใหทั้นตามกําหนด
รวมถงึการประเมนิผลโครงการ

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้



เทคนิคการบรหิารโครงการ
(Project Management)

วนัพุธที ่14 กนัยายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

On site 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

อัตราค่าสัมมนา

1 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

พเิศษ! ลงทะเบยีนก่อนวันที ่7 กันยายน 65 เหลอืท่านละ
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