
  

 

 
 

การอบรมเรื่อง หลักการส าคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่3 
(Key elements in construction engineering) 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564   
ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่า
หลักการในการก่อสร้างเป็นพ้ืนฐานและสิ่งส าคัญที่วิศวกร ผู้คุมงาน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้และเข้าใจให้เป็นอย่างดี 
เพ่ือลดระยะเวลาด าเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการด าเนินงานของ
ช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพ่ือยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด 

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคของวิศวกรโยธาในการก่อสร้างนั้นมีมากมาย อาทิ ปัญหาจากการท างานดิน 
การขุด การถม เสาเข็ม การวิบัติของโครงสร้างชั่วคราว ตลอดจนปัญหาจากเทคนิคก่อสร้างต่างๆ เพ่ือลดปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จึงได้ก าหนดจัดหลักสูตรการอบรมนี้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ให้แก่ วิศวกร  ผู้คุมงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดประสบการณ์ ให้สามารถด าเนินการก่อสร้างงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วิทยากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข 
4. ผศ.ดร. ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี 

 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 

1. วิศวกร 2. ผู้คุมงาน      3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง   4.ผู้ที่สนใจ 
 
ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  การอ่านผลข้อมูลดิน พฤติกรรมที่ส าคัญของดิน  

    โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  ความเค้นในดิน  surcharge การค านวณท่ีส าคัญเกี่ยวกับงานดิน 

    โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  การท างานเกี่ยวกับเสาเข็ม ก าลังของเสาเข็ม 

    โดยวิทยากร ผศ.ดร. ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 14.45 – 16.00 น.  เทคนิคการตรวจสอบ ทดสอบเสาเข็ม และการแกไ้ขปัญหาเสาเข็ม 

    โดยวิทยากร ผศ.ดร. ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี 

วันเสาร์ที ่11 กันยายน 2564 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. รายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้างมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 

และข้อควรระวังระหว่างการก่อสร้าง 

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 10.45 – 12.00 น. ความเสียหายของโครงสร้างลักษณะต่างๆ เนื่องการก่อสร้างที่ไม่ดี หรือแรงที่ไม่ได้
ออกแบบ 

 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. ข้อแนะน าในการควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ 

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 14.45 – 16.00 น. ข้อแนะน าในการควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) 

 โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ 

 

 สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่  
 คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ  520 
 โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com  
 หรือ www.eit.or.th 
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ใบสมัครการอบรมเรื่อง หลักการส าคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่3 
(Key elements in construction engineering) 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2564   
ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท  

หน่วยงาน    

เลขที่  หมู่  อาคาร     ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ      

โทรศัพท์ : E-mail:    
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี    ส านักงานใหญ่ สาขา      

 

ค่าลงทะเบียน 
 

สมาชิก วสท.    4,800 บาท 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป    5,200 บาท 

      (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) 

การช าระเงิน  
เงินสด  ช าระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์  เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-184-4662 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com 

โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน) 
 

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ  520 
โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th 
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