
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project  รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที ่1 – 2 เมษายน 2563 
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 
เนื้อหา  เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงพร้อมทฤษฎี ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุม

โครงการ ระบบ CPM ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 
 
วัตถุประสงค ์      เป็นการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการระบบ 
                CPM โดยเป็นการปฏิบัติจาก Work Shop ที่เตรียมให้และน ามาปฏิบัติด้วยด้วยโปรแกรม Microsoft Project 
 
คุณสมบัติผู้อบรม     วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องท าการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม 

 

วิทยากรโดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ยทุธนา  เกาะก่ิง 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 

ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

วันที่ 1 เมษายน  2563 PART 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

• การตั้งข้อก าหนดโครงการรูปแบบเวลาท างานและปฏิทินโครงการ 
• รหัสโครงการและผังโครงสร้างงาน 
• การสร้างกิจกรรมโครงการและความสัมพันธ์ของงาน 
• การวิเคราะห์สายงานวิกฤต 
• การปรับลดระยะเวลาโครงการ 

• การสร้างจุดวัดโครงการ 
• การสร้างทีมงานและความรับผิดชอบ 
• การระบุปริมาณงาน 

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 PART 2 การควบคุมโครงการ(Project Controlling)  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

• แผนงานฐานและการน าแผนไปใช้ 
• การเสนอแผนงาน 
• การระบุความก้าวหน้า 
• การประเมินแผนเวลาโครงการ 

• การปรับแผนงาน 
• การวิเคราะห์ผลงานที่ท าได้ 
• การรายงานผลโครงการ 
• การปิดโครงการ 

 
ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องน า Notebook มาในวันอบรม 

รับจ านวนจ ากัด 30 ท่านเท่านั้น 

PDU 18 หน่วย 



 
-ใบสมัคร-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 1 – 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

ถนน ..................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

โทรสาร .......................................... E-mail :..........................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศัพท์   ..........................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ช าระก่อน 

วันที่ 23 มนีาคม พ.ศ.2563 
ช าระหลงั 

วันที่ 23 มนีาคม พ.ศ.2563 
สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 5,000 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 
บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
****ฟร ีสมาชิก วสท. 1 ป ี ส าหรับท่านทีช่ าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 
 

การช าระเงิน 
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหต:ุ  กรณโีอนเงินเขา้บัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผู้เขา้อบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสร็จ 
          สง่มาทีแ่ฟกซ ์0-2184-4662 หรือถ่ายรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที่ supannee@eit.or.th 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณยี ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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