VACP: PMI-Agile Certified Practitioner Exam Prep
(Virtual Training)
ว ัตถุประสงค์:
หลั ก สูต ร PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam Preparation – Guarantee ถู ก ออกแบบมาเพื อ
ตอบสนองต่อผู ้มีความมุง่ มันตังใจจริงในการจะสอบผ่าน Agile Certified Practitioner ของ Project Management
่ าตรฐานการเป็ นผู ้เชียวชาญในการทํางานโครงการแบบ Agile ในระดับสากล
Institute (PMI) เพือก ้าวไปสูม
เนื อหาหลัก สูต รเข ้มข ้นเพื อให ้ผู ้อบรมเข ้าใจความรู ้ด ้านการบริห ารโครงการแบบ Agile อย่างแท ้จริง และผ่า นการ
สอบ PMI-ACP ได ้อย่างแน่ นอน ในกรณี ทผู
ี ้เรียนทีผ่านหลักสูตรนีตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด หากสอบไม่ผ่าน PMI-ACP
กับทาง PMI สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 100%
กลุม
่ ผูเ้ ข้าอบรม:
ผู ้ทีมีความสนใจในการทํางานในรูปแบบ Agile หรือทํางานในโครงการ Agile ด ้วยวิธก
ี ารต่างๆ เช่น Scrum, XP,
Kanban, Lean, TDD เป็ นต ้น และต ้องการเป็ นผู ้เชียวชาญการทําโครงการแบบ Agile อย่างมืออาชีพ ต ้องการสอบ
PMI-ACP เพือสร ้างความโดดเด่นและเพิมคุณค่าของตนเองในสายอาชีพ
สิงทีผูเ้ ข้าอบรมจะได้ร ับ:
1. การรับประกันผลการสอบ PMI-ACP หากสอบไม่ผา่ น สถาบันฯยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 100% ตามเงือนไขที
กําหนด
2. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธก
ี ารสมัครสอบ
3. แนวข ้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข ้อสอบจริงพร ้อมเฉลย
4. การอบรมเนือหาความรู ้ด ้านการบริหารโครงการอย่างเข ้มข ้นและฝึ กทําข ้อสอบในแต่ละบทรวม 24 ชัวโมง
5. การเข ้าร่วมทดสอบในวันที 4 ของการเรียน ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง (Pre-Qualified Exam) จํานวน 120 ข ้อ
ในเวลา 3 ชัวโมง
6. การทบทวนเนือหาเพือความเข ้าใจและติดตามความก ้าวหน ้าโดยวิทยากร
7. การเข ้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง จํานวน 140 ข ้อ ในเวลา 3 ชัวโมง
8. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดครอบคลุมหัวข ้อการสอบของ PMI-ACP
9. Soft File คูม
่ อ
ื การสอบ PMI-ACP โดย PMI
10. Soft File แนวเนือหาข ้อสอบโดย PMI
11. วุฒบ
ิ ัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 30 PDUs หรือ 30 Contact Hours เพือใช ้ในการสมัคร
สอบ PMI-ACP
12. การให ้คําปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในการตอบปั ญหาและให ้คําแนะนํ า เกียวกับเนือหา การ
เตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์
ระยะเวลา:

4 วัน (32 ชม., 32 PDUs), 9.00-18.00 น.

PMI Skills:

Technical Project Management 32 PDUs

ว ันอบรม:

กรุณ าตรวจสอบจาก www.knowledgertraining.com

สถานที:

Virtual Training ผ่านระบบ Zoom

การสอน:

บรรยาย และ สอบ

ภาษา:

เอกสารประกอบการอบรมเป็ นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็ นภาษาไทย
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วิทยากร:

อาจารย์อรินทรา ปั ญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, CSM, CSPO, LeSS, CSQA, CSTE,
CSPM, MCTS

ลงทะเบียน:

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

รายละเอียดการอบรม:
ว ันอบรมที 1-3 เช้า แนะนํ าวิธก
ี ารสมัครสอบและเงือนไขการสมัครสอบ PMI-ACP
บรรยายเนือหาตามแนวการสอบของ PMI ทัง 8 เรือง พร ้อมฝึ กหัดทําข ้อสอบท ้ายบท บทละ 20 ข ้อ พร ้อมเฉลย
อย่างละเอียด
 ความรู ้สําหรับการสอบ PMI-ACP
1. Agile Principles and Mindset
2. Value-driven Delivery
3. Stakeholder Engagement
4. Team Performance
5. Adaptive Planning
6. Problem Detection and Resolution
7. Continuous Improvement (Product, Process, People)
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
 เทคนิคการเตรียมตัวสอบ PMI-ACP
 เทคนิคการสมัครสอบ PMI-ACP
 แบบฝึ กหัด PMI-ACP
ผู ้เรียนจะได ้รับแบบฝึ กหัดโจทย์แนวข ้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือก เสมือนข ้อสอบจริงพร ้อมเฉลย
อย่างน ้อย 400 ข ้อ และแบบฝึ กหัดเพิมเติม เพือการฝึ กฝนด ้วยตนเอง
ว ันอบรมที 3 ภาคบ่าย ทดสอบตนเองด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จํานวน 120 ข ้อ ในเวลา 3
ชัวโมง พร ้อมเฉลย
รายงานคะแนนผลสอบและนํ าข ้อสอบพร ้อมเฉลยกลับบ ้านเพือนํ าไปศึกษาด ้วยตนเอง
ผู ้เรียนต ้องทําการทบทวนความรู ้และฝึ กฝนทําแบบฝึ กหัดและแนวข ้อสอบเสมือนจริงด ้วยตนเอง
ว ันอบรมที 4 ภาคเช้า สรุปทบทวนเนือหาทังหมดและจุดสําคัญทีต ้องจดจําในแต่ละบท
ภาคบ่าย เข ้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด ้วยข ้อสอบเสมือนจริง จํานวน 140 ข ้อ ในเวลา 3 ชม.
โดยผู ้เรียนจะต ้องสอบผ่าน Pre-Qualified ด ้วยคะแนนไม่น ้อยกว่า 85% จึงสมควรสมัค รสอบ PMP ได ้
รายงานคะแนนผลสอบพร ้อมคําแนะนํ าในการปรับปรุงผลสอบให ้ผ่าน PMP

VACP v1
Knowledger Co, Ltd.
728 Bangbon 4 Spi 7, Bangbon Nuea,
Bangbon, Bangkok 10150 Thailand

Page 2 of 4

www.knowledgertraining.com
Tel: 099-283-5200, 081-583-8805
Email: info@knowledgertraining.com

เงือนไขการร ับประก ัน:
หลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee ถูกออกแบบมาเพือตอบสนองต่อผู ้มีความมุง่ มันตังใจจริงใน
่ าตรฐานการเป็ นผู ้เชียวชาญด ้านการทํ า งานแบบ Agile ในระดั บ สากล
การจะสอบผ่าน PMI-ACP เพื อก ้าวไปสูม
หลักสูตรนีรับประกัน ผลการสอบผ่าน 100% ในกรณี ทผู
ี ้เรียนทีผ่านหลักสูตรนีตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด หากสอบ PMIACP ไม่ผา่ น สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 100% โดยมีเงือนไขการรับประกันดังนี
1. ผู ้เรียนจะต ้องเข ้าอบรมและเข ้าร่วมทดสอบ ครบทัง 4 วันเต็ม 100% ตามกําหนดการของหลักสูตร
2. ผู ้เรียนจะต ้องผ่านการสอบ Pre-Qualified ตามเกณฑ์ 85%
3. ผู ้เรียนจะต ้องทําการสอบ PMI-ACP ภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากผ่านการสอบ Pre-Qualified
ในกรณีทผู
ี ้เรียนไม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามเงือนไขข ้อใดข ้อหนึงข ้างต ้น ถือเป็ นการสินสุดการรับประกันการคืนเงินของ
หลักสูตร
เงือนไขการคืนเงิน:
1. ในกรณีทผู
ี ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือนไขการรับ ประกันข ้อ 1-3 แต่สอบ PMI-ACP กับทาง
PMI ไม่ผา่ นในครังที 1 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 20% ของค่าฝึ กอบรมทีผู ้อบรม
จ่าย
ผู ้อบรมต ้องมาทําการสอบ Pre-Qualified ให ้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครังก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI
ในครังที 2
2. ในกรณีทผู
ี ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือนไขการรับ ประกันข ้อ 2-3 ในครังที 2 แต่สอบ PMI-ACP
กับทาง PMI ไม่ผา่ นในครังที 2 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมให ้ 20% ของค่าฝึ กอบรม
ทีผู ้อบรมจ่าย
ผู ้อบรมต ้องมาทําการสอบ Pre-Qualified ให ้ผ่านเกณฑ์ 85 % อีกครังก่อนจะไปสอบ PMI-ACP กับทาง PMI
ในครังที 3
3. ในกรณีทผู
ี ้เรียนผ่านตามเกณฑ์การรับประกัน ตามเงือนไขการรับ ประกันข ้อ 2-3 ในครังที 3 แต่สอบ PMI-ACP
กับทาง PMI ไม่ผา่ นในครังที 3 สถาบัน Knowledger Training ยินดีคน
ื เงินค่าอบรมส่วนทีเหลือให ้ (60% ของ
ค่าฝึ กอบรมทีผู ้อบรมจ่าย)
4. สถาบันฯ จะทําการคืนเงินให ้ผู ้อบรมภายใน 14 วันนับจากวันทีได ้รับเอกสารหลักฐานผลการสอบ PMP จากผู ้
อบรม
5. การคืนเงิน ใช ้ได ้กับหลักสูตร PMI-ACP Exam Preparation – Guarantee เท่านั น
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ค่าอบรม:

32,900 บาท
Early Bird 29,900 บาทเมือชําระก่อนอบรมวันแรกอย่างน ้อย 2 สัปดาห์

(Baht)

Course
Fee

VAT 7%

Total (No
Withholding Tax)

Withholding
Tax (3%)

Total with
Withholding Tax

Normal Rate

32,900

2,303

35,203

987

34,126

Early Bird Rate

29,900

2,093

31,993

897

31,096

Payment:

Transfer thru bank or pay cheque

1. By Cash – Please pay to the account name “บริษัท โนวเลดเจอร์ จํากัด”
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 จํากัด”)
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 ทีจ่ายได ้ตามหลักเกณฑ์
ทีอยูใ่ นการออกเอกสารใบหักภาษี ณ ทีจ่าย
บริษัท โนวเลดเจอร์ จํากัด สํานั กงานใหญ่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0105555106113
728 ซ. บางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม. 10150

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