
 
 

การอบรมออนไลน์เรื่อง  

การตรวจประเมนิและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน 

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในกรรมการสาขาโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ที่มาของปัญหา 

เมื่อโครงสร้างมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการตรวจเมินสุขภาพของโครงสร้าง โดย
ผลที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนในการบำรุงรักษาโครงสร้างให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวต่อไป ในโครงการนี้เป็นการ
นำเสนอวิธีในการตรวจประเมินสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructures) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งสนามบิน ทาง
หลวง สะพานเหล็ก รวมถึงอาคารสูง ซึ่งผลที่ได้จากการเข้าสัมมนาจะทำให้ทราบถึงเทคนิคที่เป็นปัจจุบันในการ
ตรวจสอบสมรรถนะของโครงสร้าง และทราบแนวทางในการซ่อมแซมหรือเสริมกำลังต่อไป  

 

รายละเอียดการสัมมนา 
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 
08.45-08.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
 โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
 ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. 
08.45-10.00 น. การตรวจประเมินและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนผิวอากาศยาน 
 (Evaluation and Maintenance of airfield pavement structures) 
 ความสำคญัของการตรวจประเมินของผิวทางอากาศยาน การตรวจประเมินข้ันต้น เครื่องมือทดสอบ 
 วิธีการทดสอบ และการแปลผลการทดสอบ 
 วิทยากร:  รศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ  
 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน  มทร.ธัญบรุี 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
10.15-11.45 น. การตรวจประเมินและเฝ้าติดตามสมรรถนะของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด 
 (Evaluation and Structural Health Monitoring of Bridges under Over-Limit Trucks) 
 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกสถิตและพลวตัิของสะพาน การเฝ้าติดตามสุขภาพของโครงสร้างใน 
 ระยะยาวภายใต้รถบรรทุกเกินพิกดั การทำแฟกเตอร์อันดับ (rating factors) การทวนสอบด้วย 
 ไฟไนตเ์อลิเมนต ์
 วิทยากร:  ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย 
 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

PDU   4.5 หน่วย 



11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.00-14.15 น. เทคโนโลยีในการตรวจวัดสมรรถนะของสะพานในเชิงคุณภาพการก่อสร้างและเชิงพฤติกรรม
 (Bridge Assessment Technologies for Quality Control in Construction and 
 Structural Behaviors) 
 การตรวจสอบขนาดทางมติิของสะพานเพื่อประเมินคุณภาพการก่อสร้างด้วยระบบ LiDAR รวมถึง การ
 ตรวจวัดการตอบสนองของสะพานด้วยการวัดการเคลื่อนที่แบบไม่สมัผัสจากระยะไกลด้วยระบบ 
 Sampling Moire Camera 
 วิทยากร:  ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
 กรรมการผู้จดัการ Resolution Engineering Co., Ltd. 
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
14.30-16.00 น. การตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวในระยะยาวของคอสะพานและการซ่อมด้วยการใช้ expanded 
 polystyrene foam เป็นวัสดุเบาในการซ่อมแซม 
 (Long Term Monitoring of Bridge Approach Structure Settlement and Repairing 
 by using Expanded Polystyrene Foam as Light Weight Material) 
 สาเหตุการทรดุตัวและการตรวจวดัการทรดุตัวของคอสะพาน เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมเทคนิค
 ธรณี กรณีศึกษาพฤติกรรมการทรดุตัวของคอสะพานในระยะยาว กรณีศึกษาการปรับปรุงคอสะพานที่
 ทรุดตัวโดยใช้วัสดเุบา EPS Foam 
 วิทยากร:  รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว 
 สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควชิาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
สิทธิประโยชน์ 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงกำหนดให้ นายจ้าง
ท่ี มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
 และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การชำระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สำนักงานใหญ่) 
เลขท่ี 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662     

 E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


 
 

ใบสมัคร  

การตรวจประเมนิและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน 

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. (Online Zoom) 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

ค่าลงทะเบียน   ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
ประเภทสมาชกิ   ชำระเงินภายในวนัที่ 9 กันยายน 2564 
 สมาชิก วสท.  1,200 บาท / คน 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1,500 บาท / คน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบกำกับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :            โทรศัพท์                

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 

ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525, E-mail : eit@eit.or.th 

PDU 4.5 หน่วย 


