
 
การอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบเพื่อกอสรางถนนและผิวทางสําหรับสามัญวิศวกรโยธา รุนท่ี 2” 

ระหวางวันที ่23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)  

หลักการและเหตุผล 

ในงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรทุกคนคงไมอาจหลีกเลี่ยงงานกอสรางคันทางและผิวทาง หากทาน
ทํางานเก่ียวกับอาคารก็จําเปนตองมีถนนรอบโครงการ ถึงแมวาจะไมไดรับน้ําหนักบรรทุกมากเหมือนถนนที่ใช
สัญจรระหวางเมืองแตขั้นตอนในการกอสรางและการควบคุมคุณภาพก็คลายคลึงกัน และหากทานจําเปนตอง
เก่ียวของกับการกอสรางถนนโดยตรงก็ยิ่งมีความจําเปนที่ตองทราบหลักการและวิธีการกอสราง การควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุโดยละเอียด ตองทราบข้ันตอนการออกแบบรวมทั้งคาพารามิเตอรท่ีเก่ียวของ หลักสูตรนี้
จัดทําขึ้นสําหรับวิศวกรโยธาผูสนใจหรือเก่ียวของกับงานทาง เพ่ือทบทวนความรูและเตรียมความพรอมสําหรับ
วิศวกรโยธาที่จะสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร 

 

กลุมเปาหมาย 

วิศวกรโยธา นายชาง อบต. และผูทํางานเก่ียวของกับถนนและผิวทาง หรือผูที่เตรียมตัวเลื่อนระดับ
เปนสามัญวิศวกรโยธา 

วิทยากรโดย 
 

ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ  
           อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรโยธา  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 

ดร.อิทธิพล มีผล 
        อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรโยธา 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

 
 

นายอานนท เชื้อฉุน 
วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวง 

 
 
 
 

PDU 18 หนวย 



กําหนดการ 
 

     วันเสาร ที่ 23 พฤษภาคม 2563   
 
การกอสรางถนน 
9.00 - 10.30 น.  การจําแนกประเภทของดิน   

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานกาแฟและอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. การทดสอบดนิท่ีเกี่ยวของ   

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  การใชผิวทางชนิดตางๆ  

โดย  คุณอานนท เชื้อฉุน 
โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต 
โดย  คุณอานนท เชื้อฉุน 

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานกาแฟและอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. การควบคุมงานผิวทางประจําโครงการกอสราง   

โดย  คุณอานนท เชื้อฉุน 
 
     วันอาทิตย ที่ 24 พฤษภาคม 2563 
 
การกอสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
9.00 - 10.30 น.  วัสดุและคุณสมบัติ    

โดย  ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานกาแฟและอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. โรงงานและกระบวนการผลิต    

โดย  ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
เครื่องจักรและเครื่องมือ   

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  การเตรียมพื้นที่กอสราง    

โดย  ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานกาแฟและอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. การปูและการตรวจสอบ  

โดย  ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-  ใบสมัคร  - 
การอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบเพื่อกอสรางถนนและผวิทางสําหรับสามัญวิศวกรโยธา รุนท่ี 2” 

ระหวางวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2563   
ณ หองประชุม อาคาร วสท. เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
----------------------------------------------------------- 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

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

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

3)  ชื่อ – นามสกุล   ................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท)  ...........................................................................................................................................  

เลขที…่…………….....……อาคาร………………………………………..ซอย.................................ถนน ......................................  

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด  .........................................  

รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท........................................................โทรสาร  ................................................  

E-mail :   ...............................................................................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ................................................................  โทรศัพท   ...................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ................................  
 

อัตราคาลงทะเบียน 
 

  สมาชิก วสท. เทานัน้ 4,500  บาท/ทาน 

  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ 5,500  บาท/ทาน 

  บุคคลท่ัวไป  6,500  บาท/ทาน 
  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย  
** วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) อัตราคาลงทะเบียน 

 

การชําระคาลงทะเบียน 

เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน มาทีแ่ฟกซ 0-2184-4662    

พรอมระบชุื่อผูเขาอบรม และที่อยูในการออกใบเสร็จ หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email มาที่ 

yaowapha.eit@gmail.com 

 
ติดตอสอบถามหรือสมัครไดที่  คุณเยาวพา  สินพาณิชย 

โทร 0-21844600-9 ตอ 520   e-mail : yaowapha.eit@gmail.com 


