
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน วศิวกรรมงานทางและสะพาน 
(ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษ หมายเลข 7 ช่วงพทัยา-มาบตาพุด) 

ระหว่างวนัที ่22 – 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 -16.00 น.  
ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ เมืองพทัยา  อ าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
จัดโดย   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบั สาขา ภาคตะวนัออก   

 
หลกัการและเหตุผล 
           วิศวกรรมงานทาง (Highway engineering) เป็นสาขาวิศวกรรมแขนงหน่ึงท่ีแยกมาจากวิศวกรรมโยธาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การด าเนินงาน, และการบ ารุงรักษา, ถนน, สะพาน, และอุโมงค์
เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพของการขนส่งผูค้นและสินคา้  การเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน
ข้ึนอยู่กบัการพฒันาทางหลวงเพื่อเพิ่มความคล่องตวั  มาตรฐานของวิศวกรรมงานทางมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดมา  ดงันั้นวิศวกรงานทางตอ้งค านึงถึงการไหลของการจราจรในอนาค, การออกแบบทางแยก/ทางร่วมของทาง
หลวง, การจดัแนวเรขาคณิตและการออกแบบ, วสัดุลาดยางทางหลวงและการออกแบบ, การออกแบบโครงสร้างของ
ความหนาของผวิทาง, และการบ ารุงรักษาผวิทาง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย
เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรขนส่ง วสท. โดยวศิวกรรมสถาน สาขา ภาคตะวนัออก   จึงเห็นควรจดัอบรมแนะน าความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมงานทางเพื่อให้เกิดการพฒันาในวงการก่อสร้างทางมากข้ึน และให้สอดรับกบัการบริบท
ของประเทศท่ีมีการก่อสร้างระบบขนส่งทางบกข้ึนอยา่งมากมาย โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.    เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ดา้นการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและ การด าเนินงาน
เก่ียวกบังานก่อสร้างถนนและสะพาน 
 2.    เพื่อให้ทราบวิธีการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและวิธีการต่างๆในการด าเนินงาน
เก่ียวกบังานก่อสร้างถนนและสะพาน 
 3.    เพื่อศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงแผน่ดินขนาดใหญ่จากสถานท่ีก่อสร้างจริง 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.    ผูท่ี้ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้  ความเข้าใจงานด้านการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบ, การ
ก่อสร้างและ การด าเนินงานเก่ียวกบังานก่อสร้างถนนและสะพาน 
 2.   ผูท่ี้เขา้รับการอบรมจะไดค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและ การ
ด าเนินงานเก่ียวกบังานก่อสร้างถนนและสะพาน 
 3.   ผูท่ี้เขา้รับการอบรมจะไดรั้บความรู้จากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผน่ดินขนาดใหญ่จากสถานท่ีก่อสร้าง
จริง 
 



กลุ่มเป้าหมาย 
 วศิวกรโยธา นายช่าง หวัหนา้งาน ผูค้วบคุมงาน  เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างทางหรืองานโยธา และ
บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ 
 
วทิยากร 

1. นายโอฬาร  กลัน่ประดิษฐ์ ต าแหน่ง นายช่างโครงการฯ (กรมทางหลวง) 

2.นายนที  พึ่งวรอาสน์ ต าแหน่ง วศิวกรโยธาปฎิบติัการ (กรมทางหลวง) 
  
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
            เป็นวศิวกร สถาปนิก เจา้ของโครงการ ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา ท่ีสนใจในพื้นฐานการ จดัท าตน้ทุนก่อสร้าง 
 

ก าหนดการ 
วนัแรก 
08.30 - 09.00  น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00  น.    อบรมเก่ียวกบัการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบวศิวกรรมงานทาง  
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00  น.    อบรมเก่ียวกบังานดา้นการก่อส้างทาง ตามหลกัของวศิวกรรมงานทาง  
    
วนัที ่2 
09.00 - 12.00  น.    อบรมเก่ียวกบัการวางแผน, การส ารวจ,การออกแบบ,การก่อส้างทาง ตามหลกัของ 
   วศิวกรรมงานสะพาน        
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น.     ดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ช่วงพทัยา-มาบตาพุด   
15.00 - 16.00 น.     สรุปเน้ือหาการดูงานโครงการฯ  
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 02-184-4660-9 ต่อ 524  คุณชฎาพร พงษอ่ิ์ม  หรือ อีเมลล ์Chadaporn.eit@gmail.com 
 
 
 
 



อบรมและศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษ หมายเลข 7 ช่วงพทัยา-มาบตาพุด 
ระหว่างวนัที ่22 – 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 -16.00 น.  

ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ เมืองพทัยา  อ าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
จัดโดย   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบั สาขา ภาคตะวนัออก   

 

ขอส ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจง เพ่ือควำมถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ..................................................................................................เลขท่ี…………….....………หมู่ที…่…………........... 

อาคาร………………………………………..ซอย.......................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................. 

อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท.์.................................... 

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .............................................  
 

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.       5200  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป   5,500  บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%)อัตราค่าลงทะเบียน  
** รับจ ากัดเพยีง 35 คน แรกที่ส่งใบสมคัรเท่านั้น ** 
  

กำรช ำระค่ำลงทะเบียน 
 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมำยเหตุ : กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรุณำแฟกซ์ส ำเนำสลปิเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้ำอบรม ท่ีอยู่ในกำรออกใบเสร็จ 

               ส่งแฟกซ์มำท่ี 0-2184-4662, โทร 0-21844600-9    หรือ e-mail : chadaporn.eit@gmail.com 

 

 

 
 


