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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั โครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นมีการใช้ประโยชน์หลายอย่างในอาคารเดียวกัน หรื ออาคาร
เดียวกันมีเจ้าของหลายราย รวมทั้งงานเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยมากเกิดจากความต้องการด้านการตลาด หรื อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ ที่
เปลี่ยนแปลงไป การบริ หารจัดการต้นทุน (Cost Management) หรื อการควบคุมต้นทุน จึงต้องการความรู ้หลากหลายสาขาวิชามาแก้ปัญหา
ต้องการผูท้ ี่ มีความรู ้ดา้ นกระบวนการก่อสร้างเป็ นหลัก พื้นฐานด้านการเงิน/บัญชี เป็ นงานต่อเชื่อมระหว่างเจ้าชองงาน ฝ่ ายก่อสร้าง ฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายการเงิน/บัญชี มาเรี ยนรู ้พ้ืนฐานการควบคุมราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในมุมมองของเจ้าของโครงการ และในมุมมอง
ของผูร้ ับเหมา มาทาความเข้าใจว่า การควบคุมราคาคือการจัดซื้ อจัดจ้างให้ได้ราคาต่าสุ ดจริ งหรื อไม่ ? หรื อการควบคุมค่าก่อสร้างคือการ
ควบคุมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเครื่ องจักรกล ให้มีราคาต่าสุดใช่หรื อไม่ ?
ในงานสัมมนาท่ านจะได้ เรียนรู้
1. ทฤษฎี ก ารควบคุ ม ต้น ทุ น ประเภทต่ าง ๆ ในระดับ สากลทั้ง สหรั ฐ อเมริ ก า และอัง กฤษ เช่ น CVR , Earned Value และ Cost
Variance.
2. หลักการควบคุมต้นทุนของเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมาที่ใช้ผรู ้ ับเหมาย่อยในการดาเนินการ (ไม่มีขอ้ มูลค่าวัสดุ ค่าแรงงาน หรื อ
ค่าเครื่ องจักรกล ให้วิเคราะห์ ตามทฤษฎี ที่ ใช้กัน ทั่วไป) เป็ นการควบคุ มความเสี่ ยงโดยการคานวณค่าใช้จ่ายที่ ตอ้ งใช้จนจบ
โครงการ (Forcast At Completion)
3. การบริ หารจัดการงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเกินทุนหรื อ ขาดทุน
4. ตัวอย่างการปฏิบตั ิงานจริ ง ในการจัดเตรี ยมรายงาน และการวิเคราะห์รายงานด้านต้นทุน
** หมายเหตุ เพื่อให้ได้ประสิ ทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่ อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING
วิทยากรหลักในการอบรม
1.

นายสุชิน สุขพันธ์

2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3.นายจักรกริ ช ธิติโสภี

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารโครงการด้านการเงิ นและด้า นการควบคุมต้นทุนในระดับ
บริ หาร มีมุมมองด้านการบริ การเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็ นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
รวมถึงวิศวกรที่ปรึ กษาและวิศวกรด้านราคา

หัวข้ อการบรรยาย (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
1. ความรู ้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ที่สาคัญ
3. COST VARIATION II KEY WORD เรี ยนรู ้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลงงานเพิม่ ลด
4. เรี ยนรู ้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผูร้ ับเหมา
และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
5. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการดาเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
6. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการดาเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผูร้ ับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
8. เรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
9. เรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผูร้ ับเหมา
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ชื่อ – นามสกุล .......................................................................เลขที่สมาชิกวสท ......../...................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร .........................
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สมาชิก วสท.
ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทัว่ ไป
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**โปรดอ่ าน**

การชาระค่ าลงทะเบียน
ชาระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสุ รวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุ งไทย สาขาจามจุรีสแควส์
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณี โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุ ณาแฟกซ์สาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผูเ้ ข้าอบรม ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็ จ ส่ งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662




เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

ส่ งใบสมัครหรื อขอรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่ อได้ ทวี่ ศิ วกรรมสถานแห่ งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 โทรสาร 02-184-4662 E-Mail: eit@eit.or.th
หรื อ ดูรายละเอียดได้ที่ www.eit.or.th

