
        
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 56 

วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 = เลื่อนเป็นวันที่ 24 – 27 กันยายน พ.ศ.2563 = 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 หลักการและเหตผุล 

 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ 
ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการส าหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะ
เน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญา
ก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อ านวยการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ 
3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดบัปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

09.00 - 12.00 น. รหัสบริหารโครงการ    
 โดย นายประสงค์  ธาราไชย  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา 
 โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์    
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วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 09.00 - 12.00 น. การจัดท า Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง 
 (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา 
 โดย ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ 
 โดย ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์ 
 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 09.00 - 12.00 น. การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา 
 โดย นายธวัชชัย  สุทธิประภา  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  การเตรียมงานก่อสร้างส าหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่ 
  โดย นายชนวิช  อนัคกุล       
 

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

09.00 - 12.00 น. การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง 
  โดย ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค    

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 
 โดย นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

11 กันยายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

11 กันยายน พ.ศ.2563 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 7,000 บาท 7,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8,000 บาท 8,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500 บาท 9,000 บาท 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  email : weena@eit.or.th   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน      

ให้ท่านเต็มจ านวน 
 
สิทธิประโยชน์ 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 

2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 

3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ
วิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 
 
 
 
 
 
 



        
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง”  รุ่นที่ 56 

วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 = เลื่อนเป็นวันที่ 24 – 27 กันยายน พ.ศ.2563 = 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

11 กันยายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

11 กันยายน พ.ศ.2563 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 7,000 บาท 7,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 8,000 บาท 8,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500 บาท 9,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ช่ือบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจรุีสแควร ์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้ากอ่นการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 
 (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล    

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   
โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597-8 

ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงนิ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th  
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