
 

การอบรมและดูงานเร่ือง “การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ช้ินส่วนสำเร็จ” 
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันงานก่อสร้างให้พัฒนารูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณภาพ ราคา ระยะเวลาและความปลอดภัย ไม่แตกต่างจากการก่อสร้าง
แบบหล่อในที่(Conventional) ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
ก่อสร้าง  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารต้นทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและประสบความสำเร็จ
สูงสุด 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ มีความรู้
ความชำนาญ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร
โครงการก่อสร้างให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารต้นทุน การหาจุดคุ้มการลงทุน การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน
วัสดุและแรงงาน โดยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง  มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการ

โครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการ และวิศวกรโครงการ 
3. เพ่ือการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
4. เพ่ือยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
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กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

09.00 – 12.00 น. - ประมาณการต้นทุนการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

- ประมาณการต้นทุนค่าขนส่ง, ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักรกล 

- ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักร 

- การหาจุดคุ้มทุนในการลงทุน 

บรรยายโดย  รศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 16.30 น. -  การวางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัสดุ 

-  การวางแผนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

-  การวางแผนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป 

-  การจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินงาน 

บรรยายโดย  คุณพิชญุตม์  จรัสบำรุงโรจน์ 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

09.00 – 16.00 น. ศึกษาและดูงานกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน ชำระก่อน 

26 เมษายน พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

26 เมษายน พ.ศ.2564 
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี) 4,000 บาท 4,500 บาท 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4,500 บาท 5,000 บาท 

บุคคลทั่วไป 5,000 บาท 5,500 บาท 

หมายเหตุ  
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% 
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินโดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ 

Fax No : 0-2184-4597 
5. กรณีที ่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมี

รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าอบรม 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าอบรม 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าอบรม 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาไม่คืนค่าลงทะเบียน 
หมายเหตุ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯจะพิจารณาเป็นรายๆไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่
สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืน
เงินให้ท่านเต็มจำนวน 

การชำระเงิน 

เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 

-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 

-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 
 
 



 
การอบรมและดูงานเรื่อง “การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ” 

วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

26 เมษายน พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

26 เมษายน พ.ศ.2564 
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี) 4,000 บาท 4,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4,500 บาท 5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,000 บาท 5,500 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน 

การชำระเงิน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สาขา สภากาชาดไทย 

ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 
    (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)  ส่งใบสมัครมาที่ email : weena@eit.or.th 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.    เลขที่ใบ กว.     เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :   

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