
 

 

 

การเพ่ิมทักษะและศักยภาพด้านการส ารวจเพ่ืองานกอ่สร้าง    
หลักสตูรงานรังวดัเพ่ือการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณก์ารรังวัดงานระบบรางและการทาง” 

ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (เลื่อนมาจากวันที่ 30 มค.64) เวลา 8.30-17.00 น.   
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การพัฒนาระบบรางที่เป็นได้ทั้งระบบ
รถไฟแบบ MRT, LRT รวมถึงรถไฟความเร็วสูง และยังหมายรวมถึงการวางโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่รองรับกิจกรรม
ภายในประเทศ สิ่งที่กล่าวมานี้ถือเป็นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการส ารวจเพ่ือการก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และประเด็น
เหล่านี้ถือเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมที่วงการวิชาชีพก าลังให้ความสนใจ ประกอบกับในปัจจุบันมีเครื่องมือในการส ารวจที่ทันสมัย 
และทรงประสิทธิภาพที่ใช้งานกันในวงการส ารวจกันอย่างแพร่หลาย คือ กล้อง Total Station และกล้อง Digital Level 
นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส ารวจเพ่ือการก่อสร้างระบบรางและงานทาง ถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ดีและ
ทันสมัย แต่สิ่งที่ส าคัญมากไปกว่านั้น คือ “ประสบการณ”์ ที่น ามาซึ่ง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในมิติการพัฒนาระบบราง
และงานทางของประเทศ ให้เกิดความสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การส ารวจ
รังวัดที่ดี และใช้ระยะเวลาในการท างานให้น้อยที่สุด เพ่ือให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาด าเนินงานโครงการก่อสร้างที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง จึงควรได้รับการทบทวนความรู้ทางทฤษฎีการค านวณที่
จ าเป็น และได้เข้ารับการฝึกฝนภาคปฏิบัติเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ ในการน าไปประยุกต์ใช้งาน ผลจากการเข้าอบรมครั้งนี้นอกจากจะ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการส ารวจในองค์กร ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่คนในวงการวิชาชีพที่เก่ียวข้องจะได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างานกับวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์อย่าง
ใกล้ชิดการก่อสร้างระบบรางและงานทางของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างระบบรางและงานทาง 
2. เพ่ือให้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการรังวัดอย่าง กล้อง Total Station และ กล้อง Digital Level เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมกับ  
   งานก่อสร้างระบบรางและงานทาง 
 

เนื้อหาการอบรม 
-   ท าความเข้าใจพ้ืนฐานที่ต้องรู้เกี่ยวกับงานส ารวจเพื่อการก่อสร้างระบบรางและงานทาง 
-   ทฤษฏีพ้ืนฐานที่จ าเป็นกับงานรังวัดเพ่ือการก่อสร้างระบบรางและงานทาง 
-   การใช้กล้อง Total Station และ กล้อง Digital Level เพ่ือการก่อสร้าง 
-   กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบรางที่มีการยกระดับ 
-   กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบรางแบบ at grade 
-   กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบรางแบบเจาะอุโมงค์ 
-   กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบรางแบบเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ าเจ้าพระยา 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้มีความเข้าใจในเรื่องกล้อง Total Station และ Digital Level 
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เพ่ิมทักษะและศักยภาพในการรังวัดเพ่ือการก่อสร้างก่อสร้างระบบรางและงานทาง 
 

ผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย 

1. นายช่าง และช่างส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
2. วิศวกรโยธาที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมส ารวจเพื่อเพ่ิมทักษะและศักยภาพ 
3. วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
4. ผู้ที่สภาวิศวกรก าหนดให้อบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรู้ประกอบการเลื่อนขั้นในระดับสามัญวิศวกร 
 

วิทยากร 

1. นายเทอดศักดิ์ ประเสนมูล   วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
2. ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ    วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
3. ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ก าหนดการ  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.  ทฤษฏีพื้นฐานที่จ าเป็นกับงานรังวัดเพ่ือการก่อสร้างระบบรางและงานทาง 

   - ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง Total Station และ Digital Level 

   - การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  กรณีศึกษาการก่อสร้างระบบรางที่มีการยกระดับ 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น.  กรณีศึกษาการรังวัดเพื่อก่อสร้างระบบรางแบบ at grade 

   กรณีศึกษาการรังวัดเพื่อก่อสร้างระบบรางแบบเจาะอุโมงค์ 

กรณีศึกษาการรังวัดเพื่อก่อสร้างระบบรางแบบเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ าเจ้าพระยา 

กรณีศึกษาการรังวัดเพื่อก่อสร้างงานทาง 

15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45 – 17.00 น.  การปฏิบัติจริง 

- ทดลองเก็บข้อมูลด้วยกล้อง Total Station และกล้อง Digital Level 

- ทดลอง Setting Out  

- ข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ 



 

 

 

การเพ่ิมทักษะและศักยภาพด้านการส ารวจเพ่ืองานกอ่สร้าง    
หลักสตูรงานรังวดัเพ่ือการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณก์ารรังวัดงานระบบรางและการทาง” 

ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 (เลื่อนมาจากวันที่ 30 มค.64) เวลา 8.30-17.00 น.   
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

(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.      2,000 บาท 
บุคคลทั่วไป      2,400 บาท 
นิสิต/นักศึกษา      1,000  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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