
การอบรมเร่ือง  ทบทวนใวามรู้เอื่อใวามอร้อมเล่ือนระดับ 

       เป็นสามัญวผศวกร สาขาโฬธา                 รุ่นทฝ่ 13 
ระหว่างวันทฝ่ 10 – 12 กุมภาอันธ์ อ.ศ. 2564   

ณ ห้องประชุม อาใาร วสท. 

  จัดโดฬ   สถาบันวผศวอัฒน์ วผศวกรรมสถานแห่งประเทศโทฬ ในอระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

หลักการและเหตุผล  

“วิศวกร” วิชาชีพท่ีต้องมีความรู้ความสามารถและความช านาญจากประสบการณ์ในการท างานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลกึลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความ
แตกต่างกนั ทั้งนี ้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดบัวิศวกร
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานอกีทั้งยังเป็นเครื่องช้ีบ่ง
ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอกีด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็น
แนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบน
พื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันไดใ้นระดับโลก 

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 12  วัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามญัวิศวกร  
และเพื่อส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรต่างๆ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญ ผู้ยื่นขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรที่
ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจ านวนมาก คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์
ให้มีการจัดการอบรมเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิชา Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction 
Engineering  เพื่อความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตมากขึน้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย   นายช่าง (ปวช./ปวส.)         วิศวกรที่เกี่ยวข้อง     บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ 
 

วผทฬากรโดฬ 

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์  ไชยชนะ 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร 
อดีเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

“Structural Engineering” 
   ความรู้พื้นฐานทางด้านแรงกระท าและกลศาสตร์ของแรง กลศาสตร์ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  
   พฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุต่อแรงกระท า 
ความรูพ้ื้นฐานงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ข้อก าหนดในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กลไกในการต้านทานแรงของคาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
วิธีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความรูพ้ื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็กและไม้ การออกแบบโดยวิธี ASD และวิธี LRFD รู้จักชนิดของ
เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ 
    

ดร.ธเนศ วีระศิริ 
 กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

   กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง 
 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560–2562  และ วาระ 2563-2565  
 

“Geotechnical Engineering”    
เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจ าเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน ทั้ง
ในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเร่ืองดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบ
เลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะน าตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อ
น ามาประยุกติใช้  ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความช านาญได้อย่างแท้จริง 
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 รองศาสตราจารย์เอนก  ศิริพานิชกร 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
กรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ ๕ สภาวิศวกร 
 
“Construction Engineering”   
งานวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จของโครงการ ผลิตภาพ คุณภาพ และความ

ปลอดภัย ตลอดจนความเข้าใจในระบบโครงสร้างเป็นสาระส าคัญที่วิศวกรควรท าความเข้าใจ  เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยสาธารณะ
ของประเทศนี ้
 

ก าหนดการ 
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564    บรรยายโดย  รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์  ไชยชนะ 
08:30 น.  ลงทะเบียน 
08:50-09.00 น. เปิดการอบรม 
09:00-10:30 น. หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา 
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) 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564                                บรรยายโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ 
09:00-10:30 น. Geotechnical Engineering 
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) 
 
 

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564                     บรรยายโดย รองศาสตราจารย์อเนก  ศิริพานิชกร 
09:00-10:30 น. Construction Engineering 
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 
14:45-16:30 น. Construction Engineering (ต่อ) 
 
 



 
 
 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง 
“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา”  รุ่นที่ 13 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 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.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ช าระก่อน 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
ช าระหลงั 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 6,500 บาท/ท่าน 7,000 บาท/ท่าน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 
บุคคลทั่วไป 7,500 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

การช าระเงิน 
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 

หมายเหต:ุกรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่
แฟกซ ์0-2184-4662 หรอืถา่ยรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที ่supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

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