PMP: Intensive Project Management Professional
(PMP) Exam Preparation – Guarantee
ว ัตถุประสงค์:
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพือ
่ ตอบสนองต่อผู ้มีความมุง่ มั่นตัง้ ใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพือ
่
่ าตรฐานการเป็ นผู ้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล
ก ้าวไปสูม
เนื้อหาหลักสูตรเข ้มข ้นเพือ
่ ให ้ผู ้อบรมเข ้าใจองค์ความรู ้ด ้านการบริหารโครงการอย่างแท ้จริงและผ่านการสอบ PMP
ได ้อย่างแน่ น อน ในกรณี ทผ
ี่ ู ้เรียนทีผ
่ ่านหลักสูตรนี้ต ามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน
Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 100%
กลุม
่ ผูเ้ ข้าอบรม:
ผู ้จัดการโครงการหรือผู ้ทีท
่ างานในโครงการทีต
่ ้องการเป็ นผู ้จัดการโครงการมืออาชีพโดยการสอบ PMP เพือ
่ สร ้าง
ความโดดเด่นและเพิม
่ คุณค่าของตนเองในสายอาชีพ
สิง่ ทีผ
่ เู ้ ข้าอบรมจะได้ร ับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMP หากสอบไม่ผา่ น สถาบันฯยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 100% ตามเงือ
่ นไขที่
กาหนด
2. หนังสือ A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 6th Edition
ลิขสิทธิถ
์ ก
ู ต ้องจาก PMI
3. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธก
ี ารสมัครสอบ
4. แนวข ้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข ้อสอบจริงพร ้อมเฉลยมากกว่า 2,300 ข ้อ
5. แบบฝึ กหัดโจทย์ประเภทบรรยาย เพือ
่ ฝึ กฝนองค์ความรู ้ด ้านการคานวณพร ้อมเฉลย 30 ข ้อ
6. การอบรมเนือ
้ หาองค์วามรู ้ด ้านการบริหารโครงการอย่างเข ้มข ้นและฝึ กทาข ้อสอบในแต่ละบท 42 ชัว่ โมง
7. การเข ้าร่วมทดสอบในวันที่ 6 ของการเรียน ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จานวน 200 ข ้อ ใน
เวลา 4 ชัว่ โมง พร ้อมเฉลย
8. การทบทวนเนือ
้ หาเพือ
่ ความเข ้าใจและติดตามความก ้าวหน ้าโดยวิทยากร
9. การเข ้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง จานวน 230 ข ้อ ในเวลา 4 ชัว่ โมง
10. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดตามเนือ
้ หา PMBOK 6th Edition Guide
11. Soft File ใบสมัครสอบ PMP โดย PMI
12. Soft File คูม
่ อ
ื การสอบ PMP โดย PMI
13. Soft File แนวเนือ
้ หาข ้อสอบโดย PMI
14. Soft File แบบฟอร์มสาหรับกรอกประวัตก
ิ ารบริหารโครงการเพือ
่ ใช ้ในการกรอกข ้อมูลสมัครสอบ
15. แผนการเตรียมตัวสอบ เพือ
่ ใช ้ในการวางแผนและติดตามความก ้าวหน ้าการเตรียมตัวสอบด ้วยตนเอง
16. วุฒบ
ิ ต
ั รรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 52 PDUs หรือ 52 Contact Hours เพือ
่ ใช ้ในการสมัคร
สอบ PMP
17. แบบฝึ กหัดโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข ้อสอบจริงระบบ Online แบบไม่จากัดการใช ้งาน
18. การให ้คาปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในเรือ
่ งและตอบปั ญหาเกีย
่ วกับเนือ
้ หา การเตรียมตัวสอบ
และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์
ระยะเวลา:

7 วัน (52 ชม. 52 PDUs), 9.00-17.30 น.

ว ันอบรม:

กรุณาตรวจสอบจาก www.knowledgertraining.com

สถานที:่

โรงแรมจัสมินซิต ี้ สุขม
ุ วิท 23 กทม.
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ภาษา:

ไทย

วิทยากร:

อาจารย์อรินทรา ปั ญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE,
CSPM, MCTS
อาจารย์ไพบูลย์ ปั ญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+

ลงทะเบียน:

กรุณา Download Registration Form จาก www.knowledgertraining.com และ
กรอกข ้อมูลส่ง info@knowledgertraining.com

รายละเอียดการอบรม:
ว ันอบรมที่ 1-6 เชา้
แนะนาวิธก
ี ารสมัครสอบและเงือ
่ นไขการสมัครสอบ PMP
บรรยายเนือ
้ หาตาม PMBOK 6th Edition ทัง้ 14 บท พร ้อมฝึ กหัดทาข ้อสอบท ้ายบท บทละ 30
ข ้อ พร ้อมเฉลยอย่างละเอียด
 ความรู ้เบือ
้ งต ้นของโครงการ
 การบริหารโครงการ
 กลุม
่ กระบวนการการบริหารโครงการ 5 กลุม
่
1. การเริม
่ โครงการ
2. การวางแผนโครงการ
3. การดาเนินโครงการ
4. การควบคุมและติดตามผลโครงการ
5. การปิ ดโครงการ
 องค์ความรู ้การบริหารโครงการ 10 ด ้าน
1. การบูรณการการบริหารโครงการ
2. การบริหารขอบเขตโครงการ
3. การบริหารเวลาโครงการ
4. การบริหารต ้นทุนโครงการ
5. การบริหารคุณภาพโครงการ
่ งโครงการ
6. การบริหารความเสีย
่ สารโครงการ
7. การบริหารการสือ
8. การบริหารทรัพยากรโครงการ
้ จัดจ ้างโครงการ
9. การบริหารการจัดซือ
10.การบริหารผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียโครงการ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 แนวคิดแบบ Agile
 เทคนิคการเตรียมตัวสอบและสมัครสอบ PMP
ผู ้เรียนจะได ้รับแบบฝึ กหัดโจทย์ประเภทบรรยาย เพือ
่ ฝึ กฝนองค์ความรู ้ด ้านการคานวณพร ้อมเฉลย
30 ข ้อ และแนวข ้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือก เสมือนข ้อสอบจริงพร ้อมเฉลย 400 ข ้อ และแบบฝึ กหัดเพิม
่ เติม
เพือ
่ การฝึ กฝนด ้วยตนเอง
ว ันอบรมที่ 6 ภาคบ่าย ทดสอบตนเองด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จานวน 200 ข ้อ ในเวลา 4
ชัว่ โมง พร ้อมเฉลย
รายงานคะแนนผลสอบและนาข ้อสอบพร ้อมเฉลยกลับบ ้านเพือ
่ นาไปศึกษาด ้วยตนเอง
ผู ้เรียนต ้องทาการทบทวนความรู ้และฝึ กฝนทาแบบฝึ กหัดและแนวข ้อสอบเสมือนจริงด ้วยตนเอง เป็ นเวลา 2
เดือน
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ว ันอบรมที่ 7 ภาคเชา้ สรุปเนือ
้ หาทัง้ หมดและทบทวนจุดสาคัญทีต
่ ้องจดจาในแต่ละบท
ภาคบ่าย เข ้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง จานวน 230 ข ้อ ในเวลา 4 ชม.
โดยผู ้เรียนจะต ้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด ้วยคะแนนไม่น ้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัครสอบ PMP ได ้
รายงานคะแนนผลสอบพร ้อมคาแนะนาในการปรับปรุงผลสอบให ้ผ่าน PMP
เงือ
่ นไขการร ับประก ัน:
หลักสูตร PMP Int ถูกออกแบบมาเพือ
่ ตอบสนองต่อผู ้มีความมุง่ มั่นตัง้ ใจจริงในการจะสอบผ่าน Certified PMP เพือ
่
่ าตรฐานการเป็ นผู ้บริหารโครงการมืออาชีพในระดับสากล หลักสูตรนี้รับประกันผลการสอบผ่าน ในกรณีท ี่
ก ้าวไปสูม
ผู ้เรียนทีผ
่ ่านหลักสูตรนีต
้ ามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด หากสอบไม่ผ่าน Certified PMP สถาบัน Knowledger Training ยินดี
คืนเงินค่าอบรมให ้ 100% โดยมีเงือ
่ นไขการรับประกันดังนี้
1. ผู ้เรียนจะต ้องเข ้าอบรมและเข ้าร่วมทดสอบ ครบทัง้ 7 วันเต็ม 100% ตามกาหนดการของหลักสูตร
2. ผู ้เรียนจะต ้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85%
3. ผู ้เรียนจะต ้องทาการสอบ Certified PMP ภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified
้ สุดการรับประกันการคืนเงินของ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้เรียนไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขข ้อใดข ้อหนึง่ ข ้างต ้น ถือเป็ นการสิน
หลักสูตร
เงือ
่ นไขการคืนเงิน:
1. ในกรณีทผ
ี่ ู ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือ
่ นไขการรับประกันข ้อ 1-3 แต่สอบ Certified PMP กับ
ทาง PMI ไม่ผา่ นในครัง้ ที่ 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 20% ของค่าฝึ กอบรมทีผ
่ ู้
อบรมจ่าย
ผู ้อบรมต ้องมาทาการสอบ Pre-Qualified ให ้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครัง้ ก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง
PMI ในครัง้ ที่ 2
2. ในกรณีทผ
ี่ ู ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือ
่ นไขการรับประกันข ้อ 2-3 ในครัง้ ที่ 2 แต่สอบ Certified
PMP กับทาง PMI ไม่ผา่ นในครัง้ ที่ 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 20% ของค่า
ฝึ กอบรมทีผ
่ ู ้อบรมจ่าย
ผู ้อบรมต ้องมาทาการสอบ Pre-Qualified ให ้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครัง้ ก่อนจะไปสอบ Certified PMP กับทาง
PMI ในครัง้ ที่ 3
3. ในกรณีทผ
ี่ ู ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือ
่ นไขการรับประกันข ้อ 2-3 ในครัง้ ที่ 3 แต่สอบ Certified
PMP กับทาง PMI ไม่ผา่ นในครัง้ ที่ 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมส่วนทีเ่ หลือให ้ (60%
ของค่าฝึ กอบรมทีผ
่ ู ้อบรมจ่าย)
4. สถาบันฯ จะทาการคืนเงินให ้ผู ้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู ้
อบรม
5. การคืนเงินใช ้ได ้กับหลักสูตร Intensive Project Management Professional (PMP) Exam Preparation –
Guarantee เท่านัน
้
6. เนือ
่ งจากเนือ
้ หาหลักสูตรนีอ
้ อกแบบมาสาหรับการสอบ Project Management Professional (PMP) ของ
Project Management Institute (PMI) เท่านัน
้ สถาบันฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินในกรณีทผ
ี่ ู ้เข ้าอบรมสอบ
Certificate ด ้านการบริหารโครงการของสถาบันอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ PMI
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ค่าอบรม:

55,900 บาท
Early Bird 52,900 บาทเมือ
่ ชาระก่อนอบรมวันแรกอย่างน ้อย 2 สัปดาห์
* หมายเหตุ สถาบันมีบริการสมัครสอบและรวมค่าสอบ PMP
สาหรับผู ้สนใจ สอบถามเพิม
่ เติมได ้ที่ 099-283-5200

(Baht)

Course
Fee

VAT 7%

Total (No
Withholding Tax)

Withholding
Tax (3%)

Total with
Withholding Tax

Normal Rate

55,900

3,913

59,813

1,677

58,136

Early Bird Rate

52,900

3,703

56,603

1,587

55,016

Payment:

Transfer thru bank or pay cheque

1. By Cash – Please pay to the account name “บริษัท โนวเลดเจอร์ จากัด”
Bank

Branch

Account Type

Account No.

สุขาภิบาล 1 (บางบอน)

ออมทรัพย์

716-2-50476-7

เซ็นทรัล พระราม 2

ออมทรัพย์

436-1-49772-2

2. By Cheque – Please pay A/C Payee Cheque to “Knowledger Co., Ltd.” (“บริษัท โนวเลดเจอร์ จากัด”)
To complete the registration process, please scan and email the pay-in slip and withholding tax slip
(if any) to info@knowledgertraining.com. Knowledger will acknowledge the registration to the registrant
and the HR/coordinator emails provided.

หน่วยงานราชการและนิตบ
ิ ค
ุ คล สามารถหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายได ้ตามหลักเกณฑ์
ทีอ
่ ยูใ่ นการออกเอกสารใบหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย
บริษัท โนวเลดเจอร์ จากัด สานักงานใหญ่ เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0105555106113
728 ซ. บางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

*PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute. Inc.
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