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โครงการพัฒนาผูน้ำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 
FIDIC Future Leaders 7 (FFL#7) 

 
 

จัดโดย 
 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
 

ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ  
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2566 – วันที่ 20 มกราคม 2567 

 
 
 
 
 

1 

รุ่นสู่รุ่นกับการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ สู่รุน่ที่ 7 

8 

QR Code ลงทะเบียน 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 487 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
02-935-6440, 02-949-0651, 02-934-5261 
 



วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อฝึกอบรมผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี ให้เป็นผู้นำก่อสร้างมือ
อาชีพที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงในอนาคต โดยจะเน้นการพฒันาทางด้านต่อไปนี้ 

• ทักษะในการเป็นผู้นำก่อสร้างมอือาชีพและความเป็นผูน้ำก่อสรา้งของไทย 

• องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

• องค์ความรู้และทักษะในการบรหิารงานโครงการ 

• องค์ความรู้เกี่ยวกับสัญญาโครงการก่อสร้าง สัญญา FIDIC และทักษะการบริหารสัญญา 

• เทคนิคการเสริมสร้างทีมและทศันคติที่ดีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขัน 

• ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่ระดับสากล 

• ทักษะกระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ 

• ประสบการณ์จากการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ 

• เครือข่ายผู้นำก่อสร้างรุ่นใหม่ 

• เน้นการพัฒนา Soft Skill หรือ ทักษะการใช้ชีวติให้มีคุณภาพ  

คุณสมบตัิผู้เข้ารับการอบรม 
 

• บุคคลที่อยู่ในวงการก่อสร้าง 

• อายุระหว่าง 30-45 ปี และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ / ผูบ้ริหารในอนาคต 

• กำหนดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ทา่น โดย วปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
     จากผู้ชำระเงินก่อน 

กำหนดการรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
 

ขยายการรับสมัครและพจิารณาคัดเลือก พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่นการคัดเลือก  เมษายน - พฤษภาคม 2566 
  
 

แผนที่ในการเดินทางอบรม 
 

ณ  โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
 

• ราคา 46,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

• ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ดูงาน/เสื้อสูท/วฒุิบัตร 

• ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดร้ับวุฒบิัตร 

• ผู้เข้าอบรมจะได้คะแนน CPD โดยนำหน่วยความรู้ไปเป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้เลื่อนระดับ
วิศวกรของสภาวิศวกร 

การขำระเงิน 
 

ชำระเงนิสด (ก่อนวนัอบรม) ไดท้ี่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย                                                                             
ชั้น 3 อาคาร วสท. เลขที่ 487 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310        

         โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย" 
         บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 026-1-01639-7 
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ 
 

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ทางโทรสาร 02-935-6441  

               หรือ E-mail: ceat@ceat.or.th พร้อมท่ีอยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน 

ติดต่อสอบถาม 
 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  :  099-3-00013301-3 
ชั้น 3 เลขท่ี 487 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา)  
ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-935-6440, 02-949-0651, 02-934-5261   โทรสาร.02-935-6441  
E-mail: ceat@ceat.or.th   Website: www. ceat.or.th  
 

 

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
Module วันที่ เนื้อหา วิทยากร 

1 
10 มิ.ย. 66 

 

• Introduction and Ice 
Breaking 

FFL#6 

• Inspiration and Positive 
Thinking 

คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนะวรรณา 

• Theme and Mentor  
for Papers 

คุณนพดล ใจซือ่ 

2 
24 มิ.ย. 66 

 
• การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณนิวฒัน ์ธัญปิตินันทน ์

• ปรัชญาและการพัฒนาตนเอง ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา 

3 8 ก.ค. 66 
• Public Speaking   

• Self-Confidence 
ดร.อภิชาติ ดำด ี

4 22 ก.ค.66 • Design Thinking คุณสาคร เครือใหม ่

5 5 ส.ค.66 • Effective Writing Skills คุณศศิภณัร์ เหมบุตร 

6 19 ส.ค. 66 • ศึกษาดงูานภายในประเทศ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

7 2 ก.ย. 66 
• Project Finance  

• Cost and Financial 
Analysis 

คุณนรศิา เวทปัญญาวงศ ์

8 16 ก.ย. 66 

• Waste Material 
Management 

คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน ์

• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คุณสุพจน ์โล่ห์วัชรินทร์ 

• Prefabrication 
System/Precast 
Building 

คุณวชิยา วัฒนานุกิจ 

9 30 ก.ย. 66 
• Risk Management  รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลขิิตเรืองศิลป์ 

• Project Management รศ.ดร.สุธาริน สถาปิตานนท์ 

10 28 ต.ค. 66 • ศึกษาดงูานต่างประเทศ แจ้งให้ทราบภายหลัง 
6
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หลักสูตรการฝึกอบรม 
Module วันที่ เนื้อหา วิทยากร 

11 11 พ.ย. 66 • Law (EIA, IEE, HIA, E-SIA) 
คุณอุทัย คำเสนาะ 
อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ 

12 25 พ.ย. 66 
• Introduction of FIDIC 

Contract 

ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล 
ดร.มาลัย ชมภูกา 

13 16 ธ.ค. 66 
• Green Building, LEED, 

และเทคโนโลยีงานระบบ 
คุณเกชา ธีระโมเมน 

14 6 ม.ค.67 
• BIM ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ 

• AI คุณนพดล ใจซือ่ 

15 20 ม.ค. 67 • Symposium FFL#7 

    
เวลาการอบรมแต่ละหลักสูตร    09.00 – 16.00 น.  
                                       พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
                รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 
หมายเหตุ  วิทยากรและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบตอบรับ 
การฝึกอบรมโครงการ FIDIC Future Leaders7 (FFL#7) 

พิมพ์หรือเขียนแบบฟอร์ม / กรอกข้อมลูข้างล่างให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จและ
ใบกำกับภาษีแล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมประวัติการทำงานของผู้เข้าอบรม (โดยสังเขป) และสำเนา 
Passport มายังหมายเลขโทรสาร 0-2935-6441 หรือ ceat@ceat.or.th 
 

ช่ือ- สกุล ผู้ประสานงาน : ___________________________________________________ 
หน่วยงาน / องค์กร : ______________________________________________________ 
ที่อยู่ __________________________________________________________________ 
โทรศัพท์ (Phone): _______________________โทรสาร (Fax): _____________________ 
E-mail: ___________________หมายเลขประจำตัวผู้เสยีภาษี _______________________ 
หมายเลขสมาชิกนิติบุคคล วปท. (ถ้ามี) _______ หมายเลขสมาชิก สภาวิศวกร (ถ้ามี) _______ 
 

ชื่อผู้เข้าอบรบโครงการ FIDIC Future Leaders 7 (FFL#7) 
 

1) ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ช่ือเล่น)___________  
   ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________  
   โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________ 
   สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี)__________ 
 

2) ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ช่ือเล่น)___________ 
   ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________  
   โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________ 
   สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี)__________ 
 

3) ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ช่ือเล่น)___________ 
   ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________  
   โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________ 
   สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี) __________ 
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