[PROJECT MANAGEMENT]
[Pick the date]

การบริหารโครงการ และการประเมินความคุ ้มค่าการลงทุน
(Project Management and Feasibility Study)

วันที่ 18 มิถ ุนายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training

หลักการและเหตุผล
(หล ักสูตรปร ับปรุงใหม่ ทีร่ วม Project Management & การหา Feasibility ไว้ดว้ ยก ัน)
Objectives










ความสาค ัญของความคิด และการเลือกโครงการ
การว ัดความคุม
้ ค่าและการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation)
่ นทีว่ ัดเป็นต ัวเงินได้
o สว
่ นทีว่ ัดเป็นต ัวเงินไม่ได้
o สว
ี่ ง (risk management)
o การทา sensitivity analysis และการบริหารความเสย
ึ ษาความเป็นไปได้ (feasibility study)
ขนตอนในการศ
ั้
ก
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
o ด้านการปฏิบ ัติการ
o ด้านการลงทุนและการเงิน
o ด้านเทคนิค
o ด้านเวลา
ึ ษาความเป็นไปได้ (feasibility study report)
การเขียนรายงานการศก
ึ
การนาเสนอผลการศกษา (Presentation) และข้อควรระว ัง
โอกาสในการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็ นก ับวิทยากร ทีเ่ ป็นผูป
้ ฎิบ ัติจริง ผ่านปัญหา และอุปสรรค จน
ประสบความสาเร็ จจากการจ ัดทาโครงการต่างๆ
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Seminar Topics หัวข ้อการอบรม
้ งต้นของการบริหารโครงการ
หล ักเบือ





โครงสร้าง และขนตอนของโครงการ
ั้
Project life cycle
ข้อมูลสาค ัญในการจ ัดทาเอกสารอนุม ัติโครงการและข้อกาหนด
ต ัวแปรหล ัก 3 อย่างในการบริหารโครงการ






ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการ และการบริหารสายงานปกติ
รูปแบบการจ ัดองค์การ (Project Organization)
ความท้าทายในการดาเนินโครงการ และการจ ัดการ
Workshop การจ ัดทาทาโครงการ

การวางแผนและการประมาณการ







ความจาเป็นและประโยชน์ของการวางแผน
เครือ
่ งมือทีใ่ ชใ้ นการวางแผน
้ า่ ยโครงการ
ขนตอนการประมาณค่
ั้
าใชจ
วิธก
ี ารวิเคราะห์จด
ุ คุม
้ ทุน
ี่ ง (Risk Management Plan)
แผนจ ัดการความเสย
Workshop การวางแผนและงบประมาณ

การติดตาม และการประเมินผลโครงการ





ประโยชน์ของการควบคุมและติดตาม
ประเภท และวิธก
ี ารติดตามและประเมินผลโครงการ
ปัญหาและวิธแ
ี ก้ ในการควบคุมและติดตามโครงการ
Workshop เทคนิคการประเมินผลโครงการ

การประเมินความคุม
้ ค่าการลงทุนความสาค ัญของความคิด และการเลือกโครงการ












การว ัดความคุม
้ ค่าและการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation)
สว่ นทีว่ ัดเป็นต ัวเงินได้
สว่ นทีว่ ัดเป็นต ัวเงินไม่ได้
ี่ ง (risk management)
การทา sensitivity analysis และการบริหารความเสย
ึ ษาความเป็นไปได้ (feasibility study)
ขนตอนในการศ
ั้
ก
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
ด้านการปฏิบ ัติการ
ด้านการลงทุนและการเงิน
ด้านเทคนิค
ด้านเวลา
ึ ษาความเป็นไปได้ (feasibility study report)
การเขียนรายงานการศก

Method
Case Study ,Brain Storming, Workshop
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 อัตราค่าอบรม

(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางว ัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒบ
ิ ัตร)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ค่าอบรม 1 ท่าน

3,000

210

90

3,120

ค่าอบรม 2 ท่าน ๆ ละ

2,500

175

75

2,600

้ ไป ท่าน ๆ ละ
ค่าอบรม 3 ขึน

2,000

140

60

2,080

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การบริหารโครงการ และการประเมินความคุ ้มค่าการลงทุน
(Project Management and Feasibility Study)
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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: ____________________________________________________________________________
5. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

