การฝึ กอบรมหลักสู ตร
เทคนิคงานก่ อสร้ างและบารุ งรักษาสะพานทางหลวง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทางวิชาการและเสริมทักษะงานก่อสร้างและบารุ งรักษาสะพานทางหลวง
ในเรื่ องต่อไปนี้
1. งานก่อสร้างสะพาน : รู ปแบบและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่
2. เทคนิคการก่อสร้างและการบริ หารสัญญางานก่อสร้างสะพาน
3. การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน
4. ความเสี ยหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน
5. การตรวจสอบและการบารุ งรักษาสะพาน
6. การปรับปรุ งและบูรณะสะพาน
รายละเอียดหลักสู ตร
จัดฝึ กอบรม ระยะเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดหัวข้ อวิชาดังต่ อไปนี้
1. หัวข้ อ งานก่อสร้ างสะพาน : รู ปแบบและโครงสร้ างสะพานขนาดใหญ่
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาพรวมงานก่อสร้างสะพาน
รู ปแบบสะพานและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ของประเทศ
ประเด็นสาคัญ 1. รู ปแบบสะพานและโครงสร้างสะพานแบบต่างๆ
2. ขั้นตอนการก่อสร้างสะพาน
3. กระบวนงานต่างๆในงานก่อสร้างสะพาน
4. ปั จจัยและข้อกาหนดต่างๆในงานก่อสร้างสะพาน
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านควบคุมงานก่อสร้ างสะพาน (นายพรชัย ศิลารมย์ )
2. เทคนิคการก่อสร้ างและการบริหารสั ญญางานก่อสร้ างสะพาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิควิธีการก่อสร้างสะพาน
แบบต่างๆและขั้นตอนการบริ หารสัญญาก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสาคัญ 1. เทคนิคการก่อสร้างสะพานแบบต่างๆ
2. ปั ญหาและข้อจากัดในงานก่อสร้างสะพาน
3. ขั้นตอนการคิดราคากลาง และขั้นตอนการคัดเลือกผูร้ ับจ้าง
4. การบริ หารสัญญาก่อสร้าง กรณี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการก่อสร้าง
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านควบคุมงานก่อสร้ างสะพาน (นายพรชัย ศิลารมย์ )

3. การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้าง
การควบคุมคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน ได้ แก่ Pot Bearing,
Expansion Joint ได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสาคัญ 1. Flow Chart การควบคุมงานก่อสร้าง
-สะพานขนาดเล็ก
-สะพานขนาดใหญ่
2. การควบคุมงานก่อสร้างฐานรากสะพาน ฐานรากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม
(Sub Structure)
3. การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างสะพานส่ วนบน (Super Structure)
4. การควบคุมการหล่อคอนกรี ตสาเร็ จรู ป
5. ขั้นตอนและข้อควรคานึงถึงในการควบคุมการก่อสร้างสะพาน
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านก่อสร้างและควบคุมวัสดุก่อสร้าง ( นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ )

4. ความเสี ยหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่ อโครงสร้ างสะพาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุและกลไกที่มีผลต่อความ
เสี ยหาย
ของสะพาน ลักษณะความเสี ยหายและมาตรการแก้ไข และป้ องกันความเสี ยหายได้อย่างถูกต้อง
ทั้งในระหว่างการก่อสร้างสะพานและเมื่อเปิ ดการใช้งานสะพาน
ประเด็นสาคัญ 1. ลักษณะความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสะพาน
2. สาเหตุความเสี ยหายในโครงสร้างสะพาน
3. กลไกที่สาคัญและมีผลต่อการชารุ ดเสี ยหายของสะพาน
4. การสารวจความเสี ยหายของสะพาน และการประเมินผลกระทบต่อสะพาน
5. มาตรการแก้ไขและป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านการบารุ งรักษาสะพาน (ดร.ธนศักดิ์ วงศธนากิจเจริญ)

5. การตรวจสอบและการบารุ งรักษาสะพาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการตรวจสอบและบารุ งรักษา
สะพาน รวมทั้งวิธีการตรวจสอบสะพานได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสาคัญ 1. การตรวจสอบสะพานแบบ Major Inspection
2. การตรวจสอบสะพานแบบพิเศษ Special Inspection
3. การตรวจสอบและออกแบบแก้ไขสะพานชารุ ด
4. การทดสอบพฤติกรรมการรับน้ าหนักของสะพาน
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านการบารุ งรักษาสะพาน (ดร.สุ กจิ ยินดีสุข)
6. การปรับปรุ งและบูรณะสะพาน
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการปรับปรุ งและบูรณะ
ส่ วนประกอบต่างๆของสะพานได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสาคัญ 1. งานซ่ อมรอยต่อพื้นสะพาน
2. งานซ่อมพื้นสะพาน
3. งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน
4. งานยกระดับพื้นสะพานและต่อความยาวเสาตอม่อ
5. งานแก้ไขตอม่อสะพานทรุ ด
6. การซ่อม Pot Bearing และ Expansion Joint ที่ชารุ ดเสี ยหาย
วิธีการ การบรรยายและยกกรณี ตวั อย่าง
วิทยากร วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านปรับปรุ งและบูรณะสะพาน (ดร.สุ กจิ ยินดีสุข)
จานวนและคุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรม
รุ่ นละ 20-25 คน โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีคุณสมบัติดงั นี้
- ข้าราชการ และผูร้ ับเหมาก่อสร้าง/ ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง /หน่วยงานเอกชนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ น
ควบคุมการก่อสร้างและงานบารุ งรักษาสะพาน หรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขที่ 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรี ท เมืองทองธานี
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02- 984 0836 , 089 777 1283, 086 344 0555
โทรสาร 02 984 0326

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หลักสู ตร เทคนิคงานก่ อสร้ างและบารุ งรักษาสะพานทางหลวง
รุ่ นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้ องกราซิโน ชั้น 8
โรงแรม เดอะ พาลาซโซ 111 ซอยเนียมอุทศิ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10400 โทร. 02 276 4995-9
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................................................................................................
หน่วยงาน/ที่ต้ งั หน่วยงาน................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร....................................................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................Email....................................................................................
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................................................................................................
หน่วยงาน/ที่ต้ งั หน่วยงาน................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร....................................................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................Email....................................................................................
อัตราค่ าลงทะเบียน คนละ 9,000.-บาท
การชาระเงินค่ าลงทะเบียน โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่ อบัญชี สมาคมทางหลวงแห่ งประเทศไทย เลขทีบ่ ัญชี 106-5-46566-6
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาประตูนา้
โปรดส่ งสาเนา slip การโอนเงินพร้ อมระบุชื่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม รุ่ นทีฝ่ ึ กอบรม
ไปยังโทรสารหมายเลข 0 2984 0326
หากมีข้อสอบถามเพิม่ เติม โปรดติดต่ อสมาคมทางหลวงแห่ งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2984 0836 หรื อ 08 9777 1283 และ 08 6344 0555
** กรณียกเลิกการฝึ กอบรม สมาคมฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินค่ าลงทะเบียน แต่ สามารถเปลีย่ นรุ่ นหรื อ
เปลีย่ นตัวผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย

กาหนดการหลักสู ตร “ เทคนิคงานก่ อสร้ างและบารุ งรักษาสะพานทางหลวง ” รุ่ นที่ 3
วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ องกราซิโน ชั้น 8 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10400 โทร. 02 276 4995-9
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.50 – 09.00 น. แนะนาหลักสู ตรและเปิ ดการฝึ กอบรม
เวลา 09.00 – 10.30 น. หัวข้อวิชา งานก่อสร้ างสะพาน : รู ปแบบและโครงสร้ างสะพานขนาดใหญ่
เวลา 10.30 – 10.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 10.45 – 12.00 น. หัวข้อวิชา งานก่อสร้ างสะพาน : รู ปแบบและโครงสร้ างสะพานขนาดใหญ่ (ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อวิชา เทคนิคการก่อสร้ างและการบริหารสั ญญางานก่อสร้ างสะพาน
เวลา 14.30 – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 14.45 – 16.00 น. หัวข้อวิชา เทคนิคการก่อสร้ างและการบริหารสั ญญางานก่อสร้ างสะพาน (ต่อ)
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น. หัวข้อวิชา การควบคุมการก่ อสร้ าง การควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของสะพาน
เวลา 10.30 – 10.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 10.45 – 12.00 น. หัวข้อวิชา การควบคุมการก่ อสร้ าง การควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ ส่วนประกอบของสะพาน
(ต่อ)
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อวิชา ความเสี ยหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่ อโครงสร้ างสะพาน
เวลา 14.30 – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 14.45 – 16.00 น. หัวข้อวิชา ความเสี ยหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่ อโครงสร้ างสะพาน (ต่อ)
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น. หัวข้อวิชา การตรวจสอบและการบารุ งรักษาสะพาน
เวลา 10.30 – 10.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 10.45 – 12.00 น. หัวข้อวิชา การตรวจสอบและการบารุ งรักษาสะพาน (ต่อ )
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อวิชา การปรับปรุ งและบูรณะสะพาน
เวลา 14.30 – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
เวลา 14.45 – 16.00 น. หัวข้อวิชา การปรับปรุ งและบูรณะสะพาน (ต่อ )
................................

สมาคมทางหลวงแห่ งประเทศไทย
การฝึ กอบรมหลักสู ตร : “ เทคนิคงานก่ อสร้ างและบารุ งรักษาสะพานทางหลวง ”
รุ่ นที่ 3 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561
ณ ห้ องกราซิโน ชั้น 8 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10400 โทร. 02 276 4995-9

วิชา
1. งานก่อสร้ างสะพาน : รู ปแบบและ
โครงสร้ างสะพานขนาดใหญ่

วันที่ – เวลา
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

วิทยากร
นายพรชัย ศิลารมย์

2. เทคนิคการก่อสร้ างและการบริหาร
สั ญญางานก่อสร้ างสะพาน

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

นายพรชัย ศิลารมย์

3. การควบคุมการก่ อสร้ าง การควบคุม
วัสดุและ อุปกรณ์ ส่วนประกอบของ
สะพาน
4. ความเสี ยหายของสะพาน สาเหตุ
และผลกระทบต่ อโครงสร้ างสะพาน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ ธนากิจเจริญ

5. การตรวจสอบและการบารุ งรักษา
สะพาน

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ดร.สุ กจิ ยินดีสุข

6. การปรับปรุ งและบูรณะสะพาน

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ดร.สุ กจิ ยินดีสุข

