โครงการฝึก อบรม

รับจำนวนจำกัด 40 ท่ำน

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector)
ของกรมทางหลวงชนบท

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลาง และ สาขาภาค
ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่สาคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่จาเป็นต้องมีการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน
อย่างเป็นระบบ คือ “อุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งแต่ละครั้งนามาซึ่งความ
เสียหายต่อชีวิต ทาให้สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลเป็นจานวนมาก โดยอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนในประเทศไทยนับว่ามี
ความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นปัญหาของจานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย กรม
ทางหลวงชนบทจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญและ ความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาอุ บัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของถนน โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงร่วมมือกับวิศวกรมมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทาหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย งานทางระดับสากลให้ความรู้ โดยการศึกษาข้อมูลหลักสู ตรการตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะสามารถพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
กรมทางหลวงชนบท
1.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขัน้ ตอนระหว่าง
การก่อสร้าง และขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว สาหรับโครงการทางหลวงชนบท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท
ที่เกี่ยวข้องกับงาน สารวจและออกแบบ งานซ่อมบารุง งานอานวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงาน
และงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
2. ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการ ศึกษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัตงิ าน และ ผู้สนใจทั่วไป

วันที่และสถานที่กาหนดจัด










รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13
รุ่นที่14
รุ่นที่15
รุ่นที่16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่18
รุ่นที่19
รุ่นที่ 20

จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 256
จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 - 30 มกราคม 2562
จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2562
จ.เชียงใหม่
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
จ.นครราชสีมา วันที่ 08 – 10 พฤษภาคม 2562
กรุงเทพฯ
วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
จ.เชียงใหม่
วันที่ 03 – 05 กรกฎาคม 2562

โรงแรม บริค โฮเทล เชียงใหม่
โรงแรมโฆษะ
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
บริค โฮเทล เชียงใหม่
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช

โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
โรงแรม บริค โฮเทล เชียงใหม่

 รุ่นที่21
 รุน่ ที่ 22

จ.ขอนแก่น
จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2562
วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมโฆษะ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

** ผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรมจะได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น กับ กรมทางหลวงชนบททันทีหลังจบ
การฝึกอบรม โดยจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของเวลาเรียน ต้องลงภาคปฏิบัติ **

กาหนดการ
โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท


วันที่ 1
09.00 น.
09.30 น.
09.45 น.
10:00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.45 น.
16.15 น.
17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ความเป็นมาของโครงการ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออุบัติเหตุ และ แนวคิดระบบถนนที่ปลอดภัย
การบรรยาย เรื่อง แนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และ การจัดการจุดเสี่ยงบทบาทของผู้ตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน และการขึ้นทะเบียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบเส้นทาง และสภาพข้างทางทีป่ ลอดภัย
(Safe Road, Intersection, and Roadside Design)
การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท(Safety Facilities for Road Users)
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาหรับขั้นตอนการออกแบบ
ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสาหรับถนนทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว
Workshop การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาหรับการออกแบบ
จบหลักสูตรวันที่ 1

วันที่ 2
09.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
10.45 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.30 น.

ลงทะเบียน
การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับการก่อสร้าง – การจัดการจราจร/ความปลอดภัย
ในพื้นที่ก่อสร้าง/เครื่องมือเครื่องจักร
พักรับประทานอาหารว่าง
ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะปัญหาสาหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับถนนเปิดให้บริการแล้ว ด้วยระบบสารสนเทศ RM
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสาหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
ตัวอย่างปัญหาที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะปัญหาสาหรับถนนทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว
พักรับประทานอาหารว่าง
Site Guide การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติการภาคสนาม
ลงพื้นทีต่ รวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) / ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
(Existing Roads) ในช่วงเวลากลางวัน

(ต่อวันที่ 2)
18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น
ลงพื้นทีต่ รวจสอบความปลอดภัยงานทางระหว่างการก่อสร้าง (During Construction) /ถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
(Existing Roads) ในช่วงเวลากลางคืน
จบหลักสูตรวันที่ 2

วันที่ 3
09.00 น.
09.30 น.
10.15 น.
10:30 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
15.15 น.
16.00 น.
16.30 น.
17.00 น.

ลงทะเบียน
บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop จัดทารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
Workshop จัดทารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop จัดทาเอกสารนาเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop นาเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
ทาแบบทดสอบ
พิธีปิด
จบหลักสูตรวันที่ 3

หมายเหตุ

- ผู้เข้าอบรมต้องนาโน๊ตบุ๊คมาด้วยเพื่อใช้ในวันที่ 3 เพื่อใช้ในการนาเสนอผลงาน
- ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรม ไม่ต่ากว่า 80% ของวันอบรม และ ต้องลงภาคสนามตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทางจริง ไม่เช่นนั้นทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ถือว่าผูน้ ั้นไม่ผา่ นการอบรม
- หลักสูตรนี้ได้คะแนน CPD 30 หน่วย จากสภาวิศวกร

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลางและสาขาภาค
ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท


ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน(บริษทั /บ้าน)..................................................................................................................................................
เลขที่............................หมู่ที่......................อาคาร..........................................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณี........................โทร...................................มือถือ.......................................โทรสาร.............................................
e-mail………………………………………………………ผูป้ ระสานงาน.........................................เบอร์โทร......................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี………………………………………………….. สานักงานใหญ่ หรือ สาขา……………........………………

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านเข้าร่วม
หมายเหตุ  รุ่น 13,14,15,17,18,19,21 และ 22 ติดต่อ คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม โทรศัพท์ 02-1844600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-1844662 e-mail : chadaporn.eit@gmail.com มือถือ 091-435-5034
 รุ่นที่ 13
 รุ่นที่ 14
 รุ่นที่ 15
 รุ่นที่ 17
 รุ่นที่ 18
 รุ่นที่ 19
 รุ่นที่ 21
 รุ่นที่ 22
 รุ่นที่ 12

จ.ขอนแก่น
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.ขอนแก่น
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.เชียงใหม่

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

28 - 30 มกราคม 2562 โรงแรมโฆษะ
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
06 - 08 มีนาคม 2562
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
08 – 10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
15 – 17 พฤษภาคม 2562 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง
19 – 21 มิถุนายน 2562 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
30 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2562
โรงแรมโฆษะ
28 – 30 สิงหาคม 2562
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
19 – 21 ธันวาคม 2561
โรงแรม บริค โฮเทล เชียงใหม่

 รุ่นที่ 16 จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562

โรงแรม บริค โฮเทล เชียงใหม่

 รุ่นที่ 20 จ.เชียงใหม่

วันที่ 03 – 05 กรกฎาคม 2562

โรงแรม บริค โฮเทล เชียงใหม่

หมายเหตุ  รุ่น 12 ,16,และ 20 ติดต่อ คุณปิยาพรรณ ดูใจ เจ้าหน้าที่ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
โทรศัพท์ 081-7164404 ,082-4548299 , 053-944115 โทรสาร 053-221670

อัตราค่าลงทะเบียน (ราคานีร้ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และยกเว้นภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3%)
บุคคลากรของกรมทางหลวงชนบท
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป (ไม่รวมที่พกั )

18,000 บาท / 1 ท่าน
20,000 บาท / 1 ท่าน
18,000 บาท / 1 ท่าน

หมายเหตุค่าลงทะเบียนนี้รวม
- ค่าห้องพัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (ไม่รวม Minibar และค่าปรับต่าง ๆ) *พักเดี่ยว*
- เอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม / คู่มือ 4 เล่ม / ไฟล์เอกสารการบรรยาย (PDF)
- เสื้อสะท้อนแสง 1ตัว /หมวกแก๊ปสะท้อนแสง / กระเป๋าใส่เอกสาร
การชาระเงิน
เช็ค สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยก ศรีวรา เลขทีบ่ ัญชี 140-2-30221-6

