
                              

 

       

  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
      เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor)  

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางและสาขาภาค  
 ร่วมกับ  กรมทางหลวงชนบท 

                                                       

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................. ............................................ 

ท่ีอยู่หน่วยงาน(บริษัท/บ้าน)............................................................................................... ................................................... 

เลขท่ี............................หมู่ท่ี......................อาคาร..........................................................ถนน............................................... 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณี........................โทร...................................มือถือ.......................................โทรสาร............................................. 

e-mail………………………………………………………ผู้ประสานงาน.........................................เบอร์โทร...................................... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………..ส านักงานใหญ่  หรือ สาขา……………........……………… 

กรณุาเลือกจงัหวดัท่ีท่านเขา้รว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 
        บุคคลากรของกรมทางหลวงชนบท                    17,000 บาท   
         บุคคลทั่วไป                                                            19,000 บาท 

**หมายเหตุ     1) ค่าลงทะเบียนนี้รวม  ค่าท่ีพัก (ส าหรับห้องพักคู่) ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 
                    2) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 

        
          

การช าระเงนิ   

  เช็ค    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ 
           สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยก ศรีวรา เลชท่ีบัญชี  140-2-30221-6 

         
 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกึอบรม 

เพ่ือเตรยีมรบัรองเป็นผูต้รวจสอบความปลอดภยังานทาง   

( Road Safety Auditor)    

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

จัดอบรม  5 ภาค  

( ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางและสาขาภาค  

ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท 

  รุ่นท่ี 1 จ.เชียงใหม่    วันท่ี 7 – 9 มีนาคม 61     ณ ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 

       ติดต่อ คุณปิยาพรรณ  ดูใจ เจ้าหน้าท่ี วสท. เจ้าหน้าท่ี วสท. สาขาภาคเหนือ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) 

      โทรศัพท์ 081-7164404 , 82-4548299 , 053-944115  โทรสาร  053-221670 

 รุ่นท่ี 2 จ.สงขลา       วันท่ี 14 - 16 มีนาคม 61  ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น1 ที อาร์ ร๊อค ฮิลล์ หาดใหญ่ 

 รุ่นท่ี 3 จ.ขอนแก่น    วันท่ี  21 - 23 มีนาคม 61 ณ ห้อง กรีนเอ ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 

 รุ่นท่ี 4 จ.ชลบุรี        วันท่ี  2 – 4 เมษายน 61   ณ ห้องบ้านบึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

 รุ่นท่ี 5 กรุงเทพฯ      วันท่ี  2 - 4 พฤษภาคม 61 ณ บานบุรี ตึก 1 ชั้น 14 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก 
ติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม โทรศัพท์ 02-1844600-9 ต่อ 524 โทรสาร 02-1844662 
                                E-mail: chadaporn.eit@gmail.com 



หลักการและเหตุผล 
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขและป้องกันอย่าง

เร่งด่วน อย่างเป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งแต่ละครั้ง
น ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ท าให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนใน
ประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาของจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของประเทศไทย กรมทางหลวงชนบทจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและ ความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อย่างเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

 ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงร่วมมือกับวิศวกรมมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดท าหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยงานทางระดับสากลให้ความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลหลักสูตรการ
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะสามารถพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบท 

1.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และ

ขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว ส าหรับโครงการทางหลวงชนบท 

คุณสมบัตผิู้เข้าอบรม 
1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท ที่เก่ียวข้องกับ

งาน ส ารวจและออกแบบ งานซ่อมบ ารุง งานอ านวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน และงานตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน 

2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บงัคับใช้ถนน  

3.  ผู้ปฏิบัตงิาน และ ผู้สนใจทั่วไป 
 

วันที่และสถานทีก่ าหนดจัด 

       จ.เชียงใหม่    วันที่ 7 – 9 มีนาคม 61     ณ ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 

       จ.สงขลา       วันที่ 14 - 16 มีนาคม 61  ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น1 ที อาร์ ร๊อค ฮลิล์ หาดใหญ่ 

       จ.ขอนแก่น    วันที่  21 - 23 มีนาคม 61 ณ ห้อง กรีนเอ ชั้น 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 

       จ.ชลบุรี        วันที่  2 – 4 เมษายน 61   ณ ห้องบ้านบึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

       กรุงเทพฯ      วันที่  2 - 4 พฤษภาคม 61 ณ บานบุรี ตึก 1 ชั้น 14 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก 

** ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น กับ กรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบการฝึกอบรม** 

 

ก าหนดการ 

 วันที่ 1 

09.00 น. ลงทะเบียน 

09.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏบิัติการ : ความเป็นมาของโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภยังานทางฯ 

10:00 น. การบรรยาย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และ แนวคิดระบบถนนที่ปลอดภัย 

11.00 น. 
การบรรยาย เร่ือง แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และ การจัดการจุดเส่ียงบทบาทของผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และ
การขึ้นทะเบียน 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. การบรรยาย เร่ือง แนวทางการออกแบบเส้นทาง และสภาพข้างทางที่ปลอดภัย (Safe Road, Intersection, and Roadside Design)  

14.00 น. การบรรยาย เร่ือง อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท(Safety Facilities for Road Users) 

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น. การบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางส าหรับการออกแบบวธิีการเขียนอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการสอบถาม
ข้อมูลจากทีมออกแบบ 

16.15 น. Desktop Audit Workshop การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางส าหรับการออกแบบ 

17.00 น. จบหลักสูตรวันที ่1 

วันที่ 2 

09.00 น. ลงทะเบียน 

09.30 น. การบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบความปลอดภัยส าหรับการก่อสร้าง – การจัดการจราจร/ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง/เครื่องมือเครื่องจักร 

10.30 น. การบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบความปลอดภัยส าหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว 

11.30 น. การบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบความปลอดภัยส าหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว ด้วยระบบสารสนเทศ RM 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. Site Guide : การเตรียมตัวกอ่นออกปฏิบัติการภาคสนาม  

13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) / ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ในช่วง
เวลากลางวัน 

18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 

19.00 น. 
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภยังานทางระหว่างการกอ่สร้าง (During Construction) /ถนนที่เปิดให้บริการแลว้ (Existing Roads) ในช่วง
เวลากลางคืน 

20.00 น. จบหลักสูตรวันที ่2 

วันที่ 3 

09.00 น. ลงทะเบียน 

09.30 น. บรรยายเร่ือง การเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

10:30 น. 
พูดคุย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยภาคสนาม ประเด็นปัญหา โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนน 

11.30 น. จัดท าน าเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

12.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

13.00 น. จัดท าน าเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

14.00 น. น าเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น. น าเสนอผลที่ได้จากการที่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 

16.00 น. ท าแบบทดสอบ (ถ้ามี) 

16.30 น. พิธีมอบประกาศนยีบัตรและพธิีปิด 

17.00 น. จบหลักสูตรวันที ่3 


