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หลกัการและเหตุผล 
(หลกัสตูรปรบัปรงุใหม ่ทีร่วม Project Management & การหา Feasibility ไวด้ว้ยกนั) 
Objectives 

• ความสําคญัของความคดิ และการเลอืกโครงการ 
• การวดัความคุม้คา่และการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation) 

o สว่นทีว่ดัเป็นตวัเงนิได ้
o สว่นทีว่ดัเป็นตวัเงนิไมไ่ด ้
o การทํา sensitivity analysis และการบรหิารความเสีย่ง (risk management) 

• ข ัน้ตอนในการศกึษาความเป็นไปได ้(feasibility study) 
• การพจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 

o ดา้นการปฏบิตักิาร 
o ดา้นการลงทนุและการเงนิ 
o ดา้นเทคนคิ 
o ดา้นเวลา 

• การเขยีนรายงานการศกึษาความเป็นไปได ้(feasibility study report) 

การบรหิารโครงการ และการประเมนิความคุม้คา่การลงทนุ  
(Project Management and Feasibility Study)  

(หลักสตูรปรับปรงุใหม ่ทีร่วม Project Management & การหา 
Feasibility ไวด้ว้ยกนั) 

วนัท่ี 28 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สขุมุวิท 20 
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• การนําเสนอผลการศกึษา (Presentation) และขอ้ควรระวงั 
• โอกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัวทิยากร ทีเ่ป็นผูป้ฎบิตัจิรงิ ผา่นปญัหา และอปุสรรค จน

ประสบความสําเร็จจากการจดัทําโครงการตา่งๆ  

Seminar Topics หัวขอ้การอบรม  
หลกัเบือ้งตน้ของการบรหิารโครงการ 

• โครงสรา้ง และข ัน้ตอนของโครงการ 
• Project life cycle 
• ขอ้มลูสําคญัในการจดัทาํเอกสารอนุมตัโิครงการและขอ้กําหนด 
• ตวัแปรหลกั 3 อยา่งในการบรหิารโครงการ 

•  ความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารโครงการ และการบรหิารสายงานปกต ิ
• รปูแบบการจดัองคก์าร (Project Organization) 
•  ความทา้ทายในการดําเนนิโครงการ และการจดัการ 
• Workshop การจดัทําทาํโครงการ 

การวางแผนและการประมาณการ 

• ความจําเป็นและประโยชนข์องการวางแผน 
• เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวางแผน 
• ข ัน้ตอนการประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการ 
• วธิกีารวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุ 
• แผนจดัการความเสีย่ง (Risk Management Plan) 
• Workshop การวางแผนและงบประมาณ 

การตดิตาม และการประเมนิผลโครงการ 

• ประโยชนข์องการควบคมุและตดิตาม 
• ประเภท และวธิกีารตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
• ปญัหาและวธิแีก ้ในการควบคมุและตดิตามโครงการ 
• Workshop เทคนคิการประเมนิผลโครงการ 

การประเมนิความคุม้คา่การลงทนุความสําคญัของความคดิ และการเลอืกโครงการ 

• การวดัความคุม้คา่และการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation) 
• สว่นทีว่ดัเป็นตวัเงนิได ้
• สว่นทีว่ดัเป็นตวัเงนิไมไ่ด ้
• การทํา sensitivity analysis และการบรหิารความเสีย่ง (risk management) 
• ข ัน้ตอนในการศกึษาความเป็นไปได ้(feasibility study) 
• การพจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 
• ดา้นการปฏบิตักิาร 
• ดา้นการลงทนุและการเงนิ 
• ดา้นเทคนคิ 
• ดา้นเวลา 
• การเขยีนรายงานการศกึษาความเป็นไปได ้(feasibility study report) 

Method 
Case Study ,Brain Storming, Workshop 
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 อัตราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย   
3 % 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น Onsite 3,900 273 (117) 4,056 

คา่อบรม 1 ทา่น Online 3,000 210 (90) 3,120 
Promotion มา 4 จา่ย 3 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การบรหิารโครงการ และการประเมนิความคุม้คา่การลงทนุ  
(Project Management and Feasibility Study)  

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
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