เปิ ดโครงการ YPF#5
ว ันที่ 15 ธ ันวาคม 2561

โครงการพัฒนาผู้นาวงงการกอสสร้างรุอนใม่อ รุอนท่ 5
Young Professional Forum 5 (YPF # 5)

จัดโดย

ส่าค่วงิศวงกรท่ปรึกษาแมองประเทศไทย
ส่าค่วงิศวงกรท่ปรึกษาแมองประเทศไทย
ชั้น 3 เลขท่ 487 สาคาร วงสท. ซสยรา่คาแมง 39 (ซสยเทพล่ลา)
ถนนรา่คาแมง แขวงงพลับพลา เขตวงังทสงมลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6441
E-mail: ceat@ceat.or.th Website : www. ceat.or.th
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ณ มสพักนานาชาติ ศศนิเวงศ ณ ม้สงประชุ่ Dipak C.Jain
จุฬาลงกรณ์่มาวงิทยาลัย กรุงเทพฯ
ระมวงอางวงันท่ 15 ธันวงาค่ 2561 – วงันท่ 20 กรกฎาค่ 2562

1

วงัตถุประสงค์

แผนท่ในการเดินทางสบร่

เพื่อฝึกอบรมผู้นาวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ให้เป็นผู้นาก่อสร้างมือ
อาชีพที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงในอนาคต โดยจะเน้นการพัฒนาทางด้านต่อไปนี้
 ทักษะในการเป็นผู้นาก่อสร้างมืออาชีพและความเป็นผูน้ าก่อสร้างของไทย
 องค์ความรู้เฉพาะด้านที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 องค์ความรู้และทักษะในการบริหารงานโครงการ
 องค์ความรู้เกี่ยวกับสัญญาโครงการก่อสร้าง สัญญา FIDIC และทักษะการบริหารสัญญา
 เทคนิคการเสริมสร้างทีมและทัศนคติที่ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่ระดับสากล
 ทักษะกระบวนการจัดทาและนาเสนอโครงการ
 ประสบการณ์จากการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ
 เครือข่ายผู้นาก่อสร้างรุ่นใหม่
 เน้นการพัฒนา Soft Skill หรือ ทักษะการใช้ชีวติ ให้มีคุณภาพ

หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

คุณส่บัติผู้เข้ารับการสบร่
 บุคคลที่อยู่ในวงการก่อสร้าง
 อายุระหว่าง 30-40 ปี และมีศักยภาพในการเป็นผู้นา / ผูบ้ ริหารในอนาคต
 กาหนดผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน โดย วปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากผูช้ าระเงินก่อน

กามนดการรับส่ัคร และพิจารณาคัดเลืสกผู้เข้าสบร่
รับสมัครและพิจารณาคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือก

2

1 ตุลาคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
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สัตราคอาฝึกสบร่ตลสดมลักสูตร





ราคา 45,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ดูงาน/เสื้อสูท/วุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒบิ ัตร
ผู้เข้าอบรมจะได้คะแนน CPD โดยนาหน่วยความรู้ไปเป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้เลื่อนระดับ
วิศวกรของสภาวิศวกร

การขาระเงิน
ชาระเงินสด (ก่อนวันงาน) ได้ทสี่ มาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ชั้น 3 อาคาร วสท. เลขที่ 487 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย"
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 035-2 01753-3
ธนาคารธนชาต สาขาย่อยศรีวรา
โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย"
บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 026-1-01639-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์

มลักสูตรการฝึกสบร่
Module
1.

วงันท่
15 ธ.ค. 61
(เสาร์)

2.

5 ่.ค. 62
(เสาร์)

3.

19 ่.ค. 62
(เสาร์)

4.

2 ก.พ. 62
(เสาร์)

5.

16 ก.พ.. 62
(เสาร์)

6.

2 ่่.ค. 62
(เสาร์)

7.

16 ่่.ค. 62
(เสาร์)

8.

30 ่่.ค. 62
(เสาร์)

ม่ายเมตุ: กรณีโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ทางโทรสาร.02-935-6441

เนื้สมา

วงิทยากร

 Introduction and Ice Breaking
คณะทางาน YPF และ
 Inspiration and Positive
วงิทยากรภายนสก
Thinking
(แจ้งใม้ทราบภายมลัง)
Theme and Mentors for Papers
Public Speaking / SelfConfidence Improvement
 Effective Writing Skills

ดร. สภิชาติ ดาด่

คุณศศิภณ
ั ร์ เม่บุตร

 Site Visit และ Corporate
Social Responsibility (CSR) (ใน สนา่บินสุวงรรณภู่ิ
ประเทศ)
 การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเป็น
ผู้นา

คุณนิวงฒ
ั น์ ธัญปิตินันทน์

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

ติดตอสสสบถา่
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี : 099-3-00013301-3
ชั้น 3 เลขที่ 487 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา)
ถนนรามคาแหง 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
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 Risk Management

รศ. ดร. วง่ระศักดิ์ ลิขิตเรืสง
ศิลป์ และคุณนพดล ใจซืส

 Project Finance / Cost and
Financial Analysis

คุณนริศา เวงทปัญญาวงงศ์

 ปรัชญาและการพัฒนาตนเสง

คุณฌสน บูรณะมิรัญ

3

มลักสูตรการฝึกสบร่
Module

9.

วงันท่

เนื้สมา

20 เ่.ย. 62
(เสาร์)

 Engineering Laws and
Regulations และ Dispute and
Claim Management
 Green Building, LEED, และ
เทคโนโลย่งานระบบ

ส. สุทัย คาเสนาะ
ส. ชานาญ พิเชษฐพันธ์
คุณเกชา ธ่ระโกเ่น

 Introduction of FIDIC
Contract

ดร. พิ่พิดา จรรยารักษ์
สกุล
ดร. ่าลัย ช่ภูกา

 Site Visit (ตอางประเทศ)

แจ้งใม้ทราบภายมลัง

10.

4 พ.ค. 62
(เสาร์)

11.

25 พ.ค. 62
(เสาร์)

12.

13.

8 ่ิ.ย. 62
(เสาร์)
22 ่ิ.ย. 62
(เสาร์)

14.

6 ก.ค. 62
(เสาร์)

15

20 ก.ค. 62
(เสาร์)

วงิทยากร

 Presentation Practice

คุณกฤษณ์ โสฬารวงรวงุฒิ

 Digital Technology
 Smart Construction by BIM

แจ้งใม้ทราบภายมลัง

ชื่อ- สกุล ผู้ประสานงาน : ___________________________________________________
หน่วยงาน / องค์กร : ______________________________________________________
ที่อยู่ __________________________________________________________________
โทรศัพท์ (Phone): _______________________โทรสาร (Fax): _____________________
E-mail: ___________________หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี _______________________
หมายเลขสมาชิกนิติบุคคลของ วปท. (ถ้ามี) ____ หมายเลขสมาชิก สภาวิศวกร (ถ้ามี) _______
ชืสผู้เข้าสบรบโครงการ Young Professional Forum (YPF #5)
1. 1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ชื่อเล่น)___________
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________
2. โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________
สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี)__________

 Project Management
(Time/Cost/Quality) and
Safety

3. 2) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ชื่อเล่น)___________
รศ. ดร. สุธาริน สถาปิตา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________
นนท์
4. โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________
คุณสายันต์ สิ่ส่-ส่บูรณ์
สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี)__________
คุณกานตณัฐ ฉายเพิ่ศักดิ์

 Symposium

ผู้สบร่ YPF # 5

เวงลาการสบร่ในแตอละมลักสูตร 08.30 – 16.00 น.
ม่ายเมตุ วิทยากรและกาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4

แบบตสบรับ
การฝึกสบร่โครงการ Young Professional Forum (YPF #5)
พิมพ์หรือเขียนแบบฟอร์ม / กรอกข้อมูลข้างล่างให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ
และใบกากับภาษีแล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมประวัติการทางานของผูเ้ ข้าอบรม (โดยสังเขป) และ
สาเนา Passport มายังหมายเลขโทรสาร 0-2935-6441 หรือ ceat@ceat.or.th

5. 3) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ___________________________________(ชื่อเล่น)___________
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)___________________________________________________
6. โทรศัพท์มือถือ ______________________ E-mail: ____________________________
สมาชิกสามัญ วปท. (ถ้ามี)_____________ หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (ถ้ามี)_________
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