
 

 
 

สัมมนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบสะพาน" 
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทไมดาสทีม จ ากัด 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน มีการน าโปรแกรม รูปมาใช้ส าหรับ
การท างานด้านการออกแบบที่แพร่หลาย  และเพ่ือสร้างความเข้าใจส าหรับการวิเคราะห์ และการออกแบบสะพานใน
รูปแบบต่างๆ โดยการใช้โปรแกรม มิติ3  ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก 
โครงสร้างคอมพาสิต และโครงสร้างผสม ซึ่งล้วนเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้างทั้งสิ้น วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิก วิศวกร สถาปนิกผู้ออกแบบ  จึง
ได้จัดให้มีการสัมมนา สัมมนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบสะพาน" ในวันเสาร์ที่ 7 
เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพ่ือให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ปฎิบัติจริงในเรื่องดังกล่าวได้
เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่จะน าไปพัฒนาใช้กับการท างานของตนเองได้ โดยมีก าหนดการดังต่อไปนี้ 

 
 

ก าหนดการสัมมนา  
เวลา 8.30-8.50 น. ลงทะเบียน 

เวลา 9:00-9:15 น.  กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา 
โดย ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล 

เวลา 9:15-9:30 น. พิธีเปิดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เวลา 9:30-9:50 น. 
  

แนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย, กลุ่มประเทศอาเซียน และท่ัวโลก และ Project 
Applications 
โดย Mia Jeong, ทีมธุรกิจระหว่างประเทศ, MIDAS IT ส านักงานใหญ่ 

เวลา 9:50-10:20 น. 
(30 นาท)ี 

น าเสนอเทคโนโลยีใหม่ และการบูรณาการทางออกทิศทางทั้งหมดในอนาคต/ทางเลือก/ ส าหรับ
งานสะพาน และอาคาร โดยใช้เทคโนโลยี CIM & BIM  
โดย ปวริศร์   ศิริพิพัฒกุล 

เวลา 10:20-10:40 น. พักรับประทานชา กาแฟ (20 นาท)ี 

เวลา 10:40-12:00 น. 
 

การออกแบบงานสะพานกรมทางหลวงชนบท  
โดย นายโอฬาร  เวียงวีระ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 

เวลา 12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น 



เวลา 13:00-13:40 น. 
(40 นาท)ี 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงที่ก่อสร้างแบบคานยื่น
สมดุลตาม AASHTO LRFD HL-93 
โดย ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์   

เวลา 13:40-14:20 น. 
(40 นาท)ี 

การน าเสนอเทคนิคการใช้ BIM, CIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง  
โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ และคณะจากบริษัททีม คอนซลัติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

เวลา 14:20-14:40 น. พักรับประทานชา กาแฟ (20 นาท)ี 
เวลา 14:40-15:20 น. 
(40 นาท)ี 

แสดงกระบวนการท างานโดยทั่วไป ประเภทของสะพานในรูปแบบต่างๆ  
โดย HyeYeon Lee, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ MIDAS Software, MIDAS IT ส านักงานใหญ่ 

เวลา 15:20-15.30 น. ส าหรับผู้ที่สนใจรับโปรโมชั่น ส่งหนังสือแสดงเจตจ านง และนัดหมายการฝึกอบรมโปรแกรมท่ี 
Office ของท่าน พร้อมรับ USB 

 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบสมัคร สัมมนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบสะพาน" 
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ร่วมกับ บริษัทไมดาสทีม จ ากัด 
 
 

ขอส ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี้   (กรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจง) 

ชื่อ – นามสกุล  1)......................... ........................................................ ................. เลขที่สมาชิก วสท..../....... ........... 

ชื่อ – นามสกุล  2 )................................ ............................................................... เลขที่สมาชิก วสท ... ......../..... .......... 

หน่วยงาน /บริษัท …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

เลขที่ ........................ หมู่ที่ ................................ อาคาร ........................................................    ซอย................................. 

ถนน .............................................................. ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด ................................................  รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................................................... 

โทรสาร............................................Email :.....................................................ผู้ประสานงานโดย................................. 

โทรศัพท์........................................................................... 

 
สนใจติดต่อได้ที ่  คุณชฎำพร  พงษ์อิ่ม    โทรศัพท์ 4600-184-02-9 ต่อ524 
                      แฟกซ์มำท่ี 0-2319-2710-1 ,0-2184-4597-8  
             หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 

 
 

รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com

