
   

โครงการอบรม 

แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง 

เพ่ือเสริมก าลังโครงสร้างอาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 

เวลา 8.30-16.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม Zoom 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่ปงระเทศไทย ในพระบรมาชูปถัมภ์ 
 
 

ร่วมจัดงานโดย บริษัท ฮลิติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

 

 



 

 

 

โครงอบรมออนไลน์ Module 1 

“แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง เพ่ือเสริมก าลังโครงสร้างอาคาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย”  

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 
เวลา 8.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมจัดงานโดย บริษัท ฮลิติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

หลักการและเหตุผล  

วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานสาขาต่างๆ ที่ท างานในภาคปฏิบัตินั้น ควรจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยเฉพาะในการดัดแปลง และซ่อมแซม
โครงสร้างอาคารที่เสื่อมสภาพหรือจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาวิศวกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องอาจยังไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ดังนั้น คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพ
เรื่องโครงการสอนความรู้การปฏิบัติงานวิศวกรรมในภาคสนามมากขึ้นเพ่ือให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การท างานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถน าไปปรับใช้กับการท างานของตนเองได้ต่อไป  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวทางและประสบการณ์การท างานในงานวิชาชีพ  
2. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การขยายความรู้ในการปฏิบัติงานภาคทฤษฎีและภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม  

2. ผู้เข้าฟังจะได้รับแนวการแนวทางการออกแบบจากโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงแนวทาง
ปฏิบัติงานจริงในสนาม ที่วิทยากรแต่ละท่านได้รวมรวมมาเผยแพร่ในครั้งนี้ 

 



 

โครงการอบรมออนไลน์ Module 1 

 “แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง เพ่ือเสริมก าลังโครงสร้างอาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัย”  

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 8.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมจัดงานโดย บริษัท ฮลิติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

ก าหนดการอบรม 

08:30–09:00 น.  ลงทะเบียน 
08:50–09:00 น.  แนะน าโครงการ และด าเนินโครงการอบรม 
   โดย  รศ.เอนก  พาณิชกร 
    ที่ปรึกษา คณะอนุกรรการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท. 
09:00–10:00 น.  หลักการตรวจสอบอาคาร 
   โดย ศ.ดร.สุวิมล สัจจวณิชย์    
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10:00–11:00 น.  ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบอาคาร (ภาคปฏิบัติ) 
   โดย  คุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์   
    บริษัท เอส ที เอส กรุ๊ป จ ากัด  
11.00–12:00 น.  หลักการออกแบบและเสริมก าลังโครงสร้างอาคารทั่วไป 
   โดย ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12:00–13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00–14:00 น.  กรณีศึกษาต่างๆ ส าหรับเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการเสริมอาคาร 
   โดย  คุณสุเมธ เกียรติเมธา    
    บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14:00–15:00 น.  แนวทางการออกแบบและเสริมโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่หลังเกิดเพลิงไหม้ 
   โดย  ดร.การุณ จันทรางศุ  
    บริษัท เค.ซี.เอส. แอนด์ แอสซิเอทส์ จ ากัด 
14:00–16:00 น.  แนวทางการออกแบบและเสริมโครงสร้างอาคารก่อนและหลังแผ่นดินไหว 
   โดย  รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สอบถามรายละเอยีดและสมัครโครกงารอบรม 

คุณพจนีย ์เที่ยงไธสง  โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 

www.eit@eit.or.th     pt3972@gmail.com 

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


  
 

โครงการสัมมนา Module 1 

“แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเสริมก าลังโครงสร้างอาคารอย่างถกูต้องและปลอดภยั”  

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 

เวลา 8.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสด ุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมจัดงานโดย บริษัท ฮลิติ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ชื่อ-นามสกุล 
1. .............................................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................................. 
3. ..............................................................................................................................................................  
ที่อยู่หน่วยงาน(บริษัท/บ้าน........................................................................................................................... 
เลขที่............................หมู่ท่ี......................อาคาร..................................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...............................โทร............................มือถือ...............................โทรสาร............................ 
e-mail…………………………………………………................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................. □ ส ำนกังำนใหญ่   □  สำขำ......................... 

ผู้ประสานงาน.........................................เบอร์โทร.............................................มือถือ................................... 

อัตราค่าลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท.     1,200  บาท/คน 
  ข้าราฃการ/พนักงาน รฐัวิสาหกิจ         1,500  บาท/คน 

การช าระเงิน 

เงินสด สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน   เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์  045-2-03026-1  
        ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  บัญชีออมทรัพย์  147-4-32388-6 


