
 
 

Project  Management  
 and Evaluation

    

หลักสูตรน้ี มุงเนนการฝกปฏิบัติใหสามารถบริหารจัดการ และสามารถประเมินโครงการตางๆ อาทิ
เชนโครงการลงทุน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการลดตนทุน และโครงการตางๆ เพื่อให
ผูบริหารสามารถนําไปใชกับองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

กลุม่เป้าหมาย 
• ผูบริหารระดับกลางถึงระดับสูง ที่ตองการจัดการและประเมินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ

แขงขันในภาวะธุรกิจปจจุบันได 
 

เน้ือหาหลกัของหลกัสูตร 

What is the concept of Project  Management ? 
Project Management Phase 
PERT/CPM Technique and PERT Cost 
Project Management Risk 
Financial Project Evaluation 
Project Brief 
 

รูปแบบการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั 
•  Story Telling and Case Study ผานประสบการณที่ใชไดจริงในองคกรธุรกิจของผูบรรยาย 45% 
•  Activity Base Learning (ABL) and Workshop 55% 

 

ระยะเวลาการอบรม และจาํนวนผู้เขา้อบรม 
•  อบรม และฝกปฏิบัติจริง 2 วัน  
•  กลุมผูเรียน ไมเกิน 30 คน 

 
 

วิทยากร  ดร. ภาวตั อปุถมัภ์เช้ือ 
     B.Eng (Mahidol), M.Econ and D.P.A. (NIDA)  
    ท่ีปรึกษา วิทยากร ของบริษทัชัน้นํา  
   อดีตผู้บริหารองค์กรขา้มชาติ 
 

ขอเชิญเขาอบรมสัมมนา หลักสูตร 



 
กาํหนดการ วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2562 บคุคลทัว่ไป 9,000 + 630 = 9,630 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน 16 มี.ค.2562 8,500 + 595 = 9,095 
สถานท่ี โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 7,500 7,500 + 525 = 8,025 
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หลกัสูตร    Project  Management and Evaluation 
กาํหนดการ      วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
 

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ท่ีจ่าย 
บุคคลทั่วไป  9,000 + 630 = 9,630  9,630 - 270 = 9,360 
สมาชิก, โอนเงินกอน 16 มีนาคม 2562  8,500 + 595 = 9,095  9,095 - 255 = 8,840 

 สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 7,500             7,500 + 525 = 8,025  8,025 - 225 = 7,800 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................  
2. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
3. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
4. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
5. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี...................................................... 
 สํานักงานใหญ่   สาขา.................เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ัน.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร.......................................... 
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 
 ประเภทธุรกิจ........................................................................................................................................................................... 
 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
                      หมู่ที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 
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ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 
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