PDU 18 หน่วย

การอบรมเรื่ อง การจัดการต้ นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ต้นทุนนั้นหลายท่านคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันพบว่า ใน
อุตสาหกรรมนั้นมีการทางานที่ซับซ้อนขึ้นทาให้เกิดช่องว่าง (Gap) เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกบัญชี ไม่ทราบ หรือ ทราบแต่ไม่
ชัดเจนในด้านการผลิต ส่วนวิศวกรที่อยู่ที่ในสายการผลิต อาจไม่ทราบเรื่องทางบัญชี ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากทางบัญชีนั้น
บางครั้ง อาจไม่สามารถนาไปวิเคราะห์หาสาเหตุและนามาซึ่งการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุน
อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านการผลิต และ การบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเทคนิค
การลดต้นทุน รวมถึงสามารถนาไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
-

อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สานักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กาหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
08.30 – 09.00 น
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
 แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
 ประเภทของต้นทุน
 การบัญชีตน้ ทุน (Cost Accounting)
 บทบาทของฝ่ายผลิตในการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
 การคิดต้นทุนวัตถุดิบ การคิดต้นทุนแรงงาน การคิดโสหุ้ยการผลิต

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
08.30 – 09.00 น
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมแบบเดิม (Traditional Costing)
 การวิเคราะห์ต้นทุนงานสั่งทา (Job Order Costing System)
 การวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการ (Process Costing System)
 ข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ต้นทุนแบบเดิม
 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing System)

หมายเหตุ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

PDU 18 หน่วย

ใบสมัคร การอบรมเรื่ อง การจัดการต้ นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)
ชื่อ – นามสกุล....................................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร………………….....
หน่วยงาน
เลขที่
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :
ผู้ประสานงาน :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : …………………………………………………………………□ สานักงานใหญ่
□ สาขา...........................
ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th
ค่าลงทะเบียน
□ สมาชิก วสท. , นิสติ /นักศึกษา(ปริญญาตรี)
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ บุคคลทั่วไป
การชาระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

ราคา
5,000 บาท
5,600 บาท
6,000 บาท

พิเศษ
20,000 บาท (มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน)
22,000 บาท (มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน)
24,000 บาท (มา 5 ท่าน จ่าย 4 ท่าน)

สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร์
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
4. การโอนเงิน กรุณานาส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทาหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
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 : เว้นแต่มีเหตุจาเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจานวนสิทธิประโยชน์

