
 
 

การอบรมเชงิปฏิบัตกิารเรื่อง   

การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูง ด้วย Ms Project (Advanced)  
ระหว่างวันที่  7 – 8 กรกฎาคม 2564     
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 

      จัดโดย        สถาบันวศิวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
******************************************************************************************* 
 

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม 

➔➔➔➔รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น 
 

 

เนื้อหา  เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และทักษะท่ีจะสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนในโครงการได้ 
  

วัตถุประสงค ์ เป็นการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะท่ีจะสามารถวางแผนและคุมต้นทุน โดยเป็นการปฏิบัติ 
จากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดท่ีเตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ Excelและ Microsoft Project 
 

คุณสมบัติผู้อบรม  วิศวกรทกุสาขาทีต่้องการวางแผนวัสดุและต้นทุนเพือ่นำไปบรหิารโครงการ ควรมคีวามรู้การวางแผนงาน
ด้วย Microsoft Project มาบา้ง 

 

วิทยากรโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ยุทธนา  เกาะก่ิง 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและบรหิารงานก่อสรา้ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 

กำหนดการและหัวข้อการอบรม 

วันที่ 7 กรกฎาคม  2564 การวางแผนต้นทุน (Cost Planning) 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

▪ ความรู้เบ้ืองต้นการวางแผนต้นทุน 
▪ การวางแผนต้นทุนแบบ Fixed Cost 
▪ การวางแผนงานต้นทุนแยกประเภท 
▪ การวางแผนวัสดุ 

▪ การดูกระแสเงินโครงการแบบต่าง ๆ 
▪ การดูกระแสเงินโครงการแบบแยกประเภท 
▪ การแผนจัดซ้ือวัสดุ 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 การควบคุมต้นทุน (Cost Controlling)  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

▪ ความรู้เบ้ืองต้นการควบต้นทุน 
▪ การระบุความก้าวหน้าและพร้อมค่าใช้จ่ายจริง 
▪ การรายงานการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายวัสดุจริง 
▪ การรายงานด้านต้นทุนแบบต่าง ๆ 

▪ การวิเคราะห์สถานะด้านต้นทุน Earned Value Analysis  
▪ การพยากรต้นทุนแล้วเสร็จ Earned Value Analysis  
▪ การวิเคราะห์ต้นทุนแยกประเภท Earned Value Analysis 

 
 

PDU 18 หน่วย 

 



 
-ใบสมัคร-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

การวางแผนและบริหารโครงการข้ันสูง ด้วย Ms Project (Advanced) รุ่นท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

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

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

ถนน ..................... ตำบล/แขวง ........................ อำเภอ/เขต ..............................  

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

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   สำนักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอสำรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ชำระก่อน 

วันที่ 30 มถิุนายน 2564 
ชำระหลงั 

วันที่ 30 มถิุนายน 2564 
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 ี สำหรับท่านทีช่ำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  

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

การชำระเงิน 
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

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

หมายเหต:ุ  กรณโีอนเงินเขา้บัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงนิ 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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