
 
            เปลี่ยนวันใหม่-แกไ้ข1 

การอบรมเรือ่ง  
เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง 
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. (Online Zoom) 

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

ที่มาของปัญหา 
ในโครงการก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีการน าวิทยาการทางวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังเช่นในโครงการ

ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง ซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งในระบบรางเดี่ยวสายแรกของประเทศ และยัง
เป็นโครงการก่อสร้างที่เมื่อนับความยาวและความต่อเนื่องของการก่อสร้างนั้น ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดในโลก เพ่ือให้
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงการน าเอาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิเคราะห์และ
ออกแบบจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงมีการใช้ข้อมูลทางการวิจัยขณะก่อสร้างเพ่ือเป็นตัวสร้างทิศทางการ
ด าเนินโครงการอีกด้วย 

เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่สังคมวิศวกรรม คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน 
ภายใต้กรรมการสาขาโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอโครงการสัมมนา
เกี่ยวกับการน าความวิทยาการทางวิศวกรรมโครงสร้างมาประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น มาเป็น
ผู้บรรยายโดยตรง ทั้งนี้ วสท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้เข้ารับการสัมมนาจะเข้าใจถึงหัวใจของการการด าเนิน
โครงการก่อสร้างภายใต้การใช้วิทยาการทางวิศวกรรมเป็นส่วนตัดสินและควบคุมประสิทธิภาพของโครงการอย่าง
สมบูรณ์ 

 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
 โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร  ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท 
08.45 - 09.45 น. ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายแรกของประเทศไทย  
 (Overview of the 1st Monorail Construction in Thailand) 
 แนะน าความเป็นมาของโครงการ การจัดวางแนวคิดทางวิศวกรรม แผนการด าเนินโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 วิทยากร:  นายอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ   รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
09.45 – 10.45 น. การพัฒนาโรงผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง แบบหล่อ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา  
 (Developments of Casting Yard, Formworks, Quality Control and Storage) 

PDU   4.5 หน่วย 



 การวางแผนเพ่ือพัฒนาโรงหล่อเพ่ือการป้อนชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างให้กับโครงการ แบบ
 หล่อคอนกรีตพิเศษ การควบคุมคุณภาพคอนกรีตและวัสดุเสริมก าลัง การยกและการเก็บรักษา
 ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง 
 วิทยากร:  นายชัยวิศว์ แม้นเจริญ 
 วิศวกรอาวุโส บริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
11.00 - 12.00 น. การศึกษาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตก าลังสูง 
 (A Study of Delayed Ettringite Formation in High Strength Concrete) 
 การพัฒนาคอนกรีตก าลังสูงเพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาเหตุที่เอททริงไกด์ถูกหน่วงไว ้ 
 ผลกระทบของการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตก าลังสูง การศึกษาและ
 ปรับแก้ส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือลดปัญหาการก่อเกิดเอททริงไกด์ท่ีถูกหน่วง 
 วิทยากร:  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท 
 และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.00 – 14.00 น. การวิเคราะห์และออกแบบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
 (Analysis and Design of Guideway Beam for Monorail) 
 รูปแบบของโครงสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว การก าหนดรูปแบบน้ าหนักบรรทุก การวิเคราะห์
 โครงสร้างเพื่อหาผลตอบสนองสูงสุด และการออกแบบคานสะพานคอนกรีตอัดแรงสามช่วง
 ต่อเนื่อง 
 วิทยากร:  นายสัมพันธ์ สัญญา วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จ ากัด 
14.00 – 15.00 น. พฤติกรรมของถนนและสะพานภายใต้การขนย้ายช้ินส่วนประกอบโครงสร้างเกินพิกัด 
 (Behavior of Pavement and Bridge according to Over-Limit Transportation) 
 เกณฑ์ก าหนดส าหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะเกินพิกัด รูปแบบของรถบรรทุกในโครงการฯ 
 การจัดเส้นทางสัญจร การวิเคราะห์ผลตอบสนองของชั้นทางและสะพานภายใต้น้ าหนักบรรทุก
 เกินพิกัด การแก้ไขปรับปรุง และการเผ้าติดตามผลตอบสนองของสะพานระยะยาว 
 วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ  รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
 ผอ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. 
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
15.15-16.15 น.   การทดสอบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาดเท่าของจริง 
 (Experimental Investigation of True-Scale Continuous PC Guideway Beam) 
 การก าหนดรูปแบบการทดสอบ การลดทอนช่วงต่อเนื่องเพ่ือการทดสอบ การเตรียมสนาม
 ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบและการน าผลการด าเนินการที่ได้ไปใช้
 ประโยชน์ในโครงการก่อสร้าง 
 วิทยากร:  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 
 กรรมการในอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อ านวยการโครงการบริการวิชาชีพ 
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. 
 



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 24 สิงหาคม 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/


                                เปลี่ยนวันใหม-่แก้ไข1 

ใบสมัคร** เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 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   ช าระเงินภายในวนัที่ 24 สิงหาคม 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 
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