
 
 
 
 

 

ใบสมัครหลกัสูตรการอบรมเรือ่ง 
“ทบทวนความรูเ้พือ่ความพร้อมเลือ่นระดบัเป็นสามญัวิศวกร สาขาโยธา” รุน่ที่ 4 
วันพฤหัสบด-ีวันเสาร์ที ่1-3 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตุผล 
  “วิศวกร” วิชาชีพท่ีต้องมีความรู้ความสามารถและความช านาญจากประสบการณ์ในการท างานอย่างเช่ียวชาญท้ัง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะ
มีความแตกต่างกัน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมท้ังความรู้ท่ีสามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอ
เล่ือนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานอีก
ท้ังยังเป็นเคร่ืองช้ีบ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเล่ื อนระดับการประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับท่ีสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับโลก 
 

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความส าคัญในเร่ือง
ดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเร่ือง “ทบทวนความรู้เพ่ือความพร้อมเล่ือนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นท่ี 4 วัน
พฤหัสบดี-วันเสาร์ท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเล่ือนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร 
 

วัตถุประสงค์ส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพ
ต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเร่ืองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญ ผู้ย่ืนขอเล่ือนระดับ
จากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรท่ียังไม่เข้าใจในเร่ืองการย่ืนผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจ านวนมาก 
คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดการอบรมเพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิชา Structural 
Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction Engineering  เ พ่ื อความเ ข้ าใจ ถึ ง
หลักเกณฑ์การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตมากข้ึน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.) 
2. วิศวกรท่ีเก่ียวข้อง 
3. บุคลากรท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

 
 
 
 



วิทยากรโดย 
 

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร 
อดีเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 
“Structural Engineering” 
 ความรู้พ้ืนฐานทางด้านแรงกระท าและกลศาสตร์ของแรง กลศาสตร์ของวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง พฤติกรรมการ
 ตอบสนองของวัสดุต่อแรงกระท า 
 ความรู้พ้ืนฐานงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อก าหนดในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กลไกในการต้านทานแรงของคาน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ความรู้พ้ืนฐานในงานโครงสร้างเหล็กและไม้ การออกแบบโดยวิธี ASD และวิธี LRFD รู้จักชนิดของเหล็ก
 รูปพรรณต่างๆ 

 
 

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
  กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ท่ีปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง 
  นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
“Geotechnical Engineering” 

เป็นวิชาการด้านหน่ึงท่ีวิศวกรผู้ท่ีจะสอบเล่ือนข้ึนเป็นสามัญจ าเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างาน ท้ังในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเร่ืองดังกล่าวน้ีมี ความ
มุ่งหวังท่ีจะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรท่ีประสงค์จะสอบเล่ือนระดับ รวมถึงผู้ท่ีสนใจจะปรับพ้ืนฐานในวิชาการ 
ดังกล่าว ซ่ึงแนวทางการอบรมจะน าตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพ่ือน ามาประยุกติใช้  ในการน้ี 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความช านาญได้อย่างแท้จริง 
 

  
รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
กรรมการจรรยาบรรณ สมัยท่ี ๕ สภาวิศวกร 

“Construction Engineering” 
 งานวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จของโครงการ ผลิตภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย 
 ตลอดจนความเข้าใจในระบบโครงสร้างเป็นสาระส าคัญท่ีวิศวกรควรท าความเข้าใจ เพ่ือประโยชน์ และความ
 ปลอดภัย สาธารณะของประเทศน้ี 
 
 
 



ก าหนดการ 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 

08:30 น.  ลงทะเบียน 
08:50-09.00 น. เปิดการอบรม 
09:00-10:30 น. หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา 
   บรรยายโดย รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ 
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 น. Structural Engineering 
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 น. Structural Engineering (ต่อ) 
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45-16:30 น. Structural Engineering (ต่อ) 
 

วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
9:00-10:30 น. Geotechnical Engineering 

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 น. Geotechnical Engineering (ต่อ) 
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ) 
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45-16:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ) 
 

วันเสาร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2561 
09:00-10:30 น. Construction Engineering 

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร 
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 น. Construction Engineering (ต่อ) 
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 น. Construction Engineering (ต่อ) 
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45-16:20 น. Construction Engineering (ต่อ) 
16.20-16:30 น. มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม 
 

 

 



 
 
 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเร่ือง 
“ทบทวนความรู้เพ่ือความพร้อมเล่ือนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นท่ี 4 
วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 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.  ........................  

3)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี   6,500 บาท/ท่าน (ช าระกอ่นวนัที ่1 ก.พ.61 เหลอื 6,000 บาท) 
 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ  7,000 บาท/ท่าน (ช าระกอ่นวนัที ่1 ก.พ.61 เหลอื 6,500 บาท) 
 บุคคลทั่วไป    7,500 บาท/ท่าน (ช าระกอ่นวนัที ่1 ก.พ.61 เหลอื 7,000 บาท) 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

การช าระเงิน 
เงนิสด  ณ ที่ท าการสมาคม   
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหตุ:กรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่
แฟกซ ์0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 หรอืถา่ยรปูใบโอนแล้วส่ง Email มาที ่janejirac@eit.or.th 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณ ีแสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 583, FAX:(02)184-4662 

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

PDU 27 หน่วย 

mailto:supannee@eit.or.th

