
 
การอบรมออนไลน์เร่ือง 

การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.15 น. 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ที่มาของปัญหา 

หลายครั้งที่วิศวกรต้องเข้าไปร่วมในโครงการออกแบบโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้ายทายและไม่สามารถพบได้บ่อยในโครงการก่อสร้างทั่วไป ในครั้งนี้   
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอโครงการอบรมเกี่ยวกับการน าความวิทยาการทางวิศวกรรมโครงสร้าง
มาร่วมค านวณออกแบบและตรวจสอบในโครงการก่อสร้างพิเศษ  

โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้น าความรู้พ้ืนฐานที่มีมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างที่ต้องเผชิญได้อย่าง
หลากหลาย  

 

ก าหนดการ              
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 
08.20-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. พิธีเปิด 
 โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
 ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. 
09.00-10.00 น. การออกแบบแท่นจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง  
 (Helipad Design for High-Rise Building) 
 นอกจากการก่อสร้างแท่นจอดที่ติดมากับตัวอาคาร หลายครั้งแท่นจอดดังกล่าวต้องมี
 การติดตั้งภายหลัง การตรวจสอบความแข็งแรง มาตรฐานการค านวณ และรูปแบบ
 โครงสร้างของแท่นจอด 
 วิทยากร: น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์ 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ  
 นายช่างใหญ่ ส านักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
10.15-11.45 น. การออกแบบระบบประตูต้านแรงระเบิด  
 (Blast Resisting Design of Gate System) 

PDU   4.5 หน่วย 



 แนวคิดในการจัดวางองค์ประกอบของโครงสร้างต้านระเบิด การออกแบบประตู       
 ต้านระเบิดในโครงสร้างสาธารณะ รูปแบบการใช้งาน การก่อสร้าง และการออกแบบ
 ฐานรากของระบบประตู 
 วิทยากร:  ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุ
 ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.00-14.30 น. นวัตกรรมใหม่ด้านการก่อสร้างสะพานยกระดับขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 แบบช้ินส่วนส าเร็จรูปท้ังระบบ  
 (Innovation on Fully Precast Bridge Construction Technology) 
 ความได้เปรียบของโครงสร้างชิ้นส่วนส าเร็จรูป แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบ 
 ขั้นตอนการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค การประยุกต์ใช้แนวคิดของชิ้นส่วนส าเร็จรูปใน
 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
 วิทยากร:  ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์  
 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
 วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียรส์ จ ากัด 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
14.45-16.15 น. เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาช่วงยาวพิเศษท่ีมีลักษณะแบบขึง 
 (Inspection Techniques of Special Long-span Suspended Roof 
 Structure) 
 โครงหลังคาช่วงยาวในระบบขึงหรือเคเบิล การตรวจสอบความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ 
 แนวทางวิเคราะห์สมรรถนะของโครงสร้าง การให้ความเห็นเพ่ือการวางแผนการซ่อม
 บ ารุง 
 วิทยากร:  นายทศพล ลิ้มอานุภาวะ 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
 สามัญวิศวกรโยธา บริษัท สแปนเวิร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



สิทธิประโยชน์ 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้
 นายจ้างที่ มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
 และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
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 

 
ค่าลงทะเบียน   ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

ประเภทสมาชกิ   ช าระเงินภายในวนัที่ 9 กันยายน 2564 
 สมาชิก วสท.  1,200 บาท / คน 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1,500 บาท / คน 

 
หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะ 
 คืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 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  

การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.15 น. (Online Zoom) 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

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

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

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

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

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 


