
        
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 57 

วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตผุล 
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ 
ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การ
ปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะ
เน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง 
การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ 

วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ 
3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดบัปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
09.00 - 12.00 น. รหัสบริหารโครงการ    
 โดย นายประสงค์  ธาราไชย  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา 
 โดย ศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์    

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
09.00 - 12.00 น. การจัดทำ 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 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

09.00 - 12.00 น. การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา 
 โดย นายธวัชชัย  สุทธิประภา  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่ 
  โดย นายชนวิช  อนัคกุล       
 

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

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

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.  การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 
 โดย นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย 

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

ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  email : weena@eit.or.th   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
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 : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน      

ให้ท่านเต็มจำนวน 

การชำระเงิน 
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 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าลงทะเบียน ชำระก่อน 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

ชำระหลัง 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

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 

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

การชำระเงิน 
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 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้ากอ่นการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
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  เพื่อความถูกต้องของใบกำกับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล                                

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :   

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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