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การฝกอบรมหลักสูตร : 

การออกแบบทางหลวง (HIGHWAY DESIGN) 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและเสริมสรางทักษะการออกแบบทางหลวงใหกับผูเขาฝกอบรม 

ในเรื่อง 

1. เรขาคณิตทางหลวง 

2. วัสดุและโครงสรางชั้นทาง 

3. งานระบายน้ําตางๆ 

4. สะพานบนทางหลวง 

5. ปายจราจร สีตีเสน และอุปกรณอํานวยความปลอดภัย 

 

รายละเอียดหลักสูตร 

การจัดหลักสูตรฝกอบรม ระยะเวลา 3 วัน ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

 

1 หัวขอ: การออกแบบเรขาคณิตทางหลวง (Geometric Design of Highway)  (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการออกแบบเรขาคณิตของ

ทางหลวงอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม  

ประเด็นสําคัญ - ปจจัยพ้ืนฐานท่ีนํามาใชในการออกแบบ 

- องคประกอบรูปตัดทางหลวง 

- การออกแบบแนวทางราบและแนวทางดิ่ง 

- หลักการเบื้องตนสําหรับการออกแบบทางแยกและทางแยกตางระดับ 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานออกแบบโครงสราง 

 

2 หัวขอ: การออกแบบวัสดุและโครงสรางชั้นทาง (Highway Materials and Pavement Structure 

Design)           (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงพฤติกรรมและประเภทของวัสดุและ

โครงสรางชั้นทาง หลักการวิเคราะหและออกแบบวัสดุและโครงสรางชั้นทางเบื้องตน เพ่ือออกแบบ

โครงสรางทางหลวงอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม  

ประเด็นสําคัญ - รูปแบบและพฤติกรรมการรับน้ําหนักของโครงสรางชั้นทาง 

- หลักการวิเคราะหและมาตรฐานวิธีการออกแบบ 
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- คุณสมบัติเชิงกลศาสตรของวัสดุและองคประกอบของการออกแบบ 

- การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหและออกแบบ 

- สมรรถนะและอายุการใชงานของโครงสรางชั้นทาง 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานออกแบบโครงสราง 

 

3 หัวขอ: การออกแบบงานระบายน้ําผิวดิน (Surface Drainage Design)      (3 ช่ัวโมง)  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการออกแบบระบบระบายน้ําตามยาว 

(Longitudinal Drain) และตามขวาง (Cross Drain) ในงานทางหลวงอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลัก

วิศวกรรม 

ประเด็นสําคัญ - ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการระบายน้ําในงานทาง 

 - ทฤษฎีและขอกําหนดสําหรับระบบระบายน้ํา 

 - ประเภทและรูปแบบท่ัวไปของระบบระบายน้ํา 

 - การออกแบบระบบระบายน้ํา 

 - ขอพิจารณาในการออกแบบสะพานในเสนทางภูเขา 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบงานระบายน้ําผิวดิน 

 

4 หัวขอ: การออกแบบงานระบายน้ําใตดิน (Subsurface Drainage Design)   (3 ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ

ระบายน้ําใตดินในงานทางหลวงอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม 

ประเด็นสําคัญ - ปญหาและความเสียหายเนื่องจากน้ําใตดินในงานทาง 

- ทฤษฎีและขอกําหนดสําหรับระบบระบายน้ําใตดิน 

- ประเภทและรูปแบบท่ัวไปของระบบระบายน้ําใตดิน 

- การวิเคราะหและออกแบบระบบระบายน้ําใตดิน 

- แนวทางพิจารณาเลือกใชงานระบบระบายน้ําใตดิน 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบงานระบายน้ําใตดิน 
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5 หัวขอ: การออกแบบสะพานบนทางหลวง (Highway Bridge Design)   (3 ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงพฤติกรรมและประเภทของสะพานและ

อาคารระบายน้ํา ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหเบื้องตน เพ่ือออกแบบสะพานบนทางหลวงอยางถูกตองและ

ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม 

ประเด็นสําคัญ - ประเภทของสะพานและอาคารระบายน้ําท่ีใชในทางหลวง 

- พฤติกรรมของสะพานประเภทตางๆ 

- การวิเคราะหและออกแบบสะพานเบื้องตน 

- แนวทางพิจารณาเลือกใชสะพานและอาคารระบายน้ําประเภทตางๆบนทางหลวง 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสะพานบนทางหลวง 

 

6 หัวขอ: ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยสําหรับทางหลวง 

(Traffic Signs, Pavement Markings and Road Safety Devices for Highways) (3 ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีความรู ความเขาใจวิธีการใชงานปาย เครื่องหมายจราจรบนผิว

ทาง และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยสําหรับการนําไปใชประกอบการออกแบบทางหลวงอยางถูกตอง

และปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม  

ประเด็นสําคัญ - ปายจราจร : หลักปฏิบัติท่ัวไปและหลักการทางวิศวกรรมจราจร 

- เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและเครื่องหมายนําทาง : การใชงานและการติดตั้ง 

- ชนิดของอุปกรณก้ันและอุปกรณลดความรุนแรง : ขอควรพิจารณาและขอแนะนํา 

  ในการติดตั้ง 

วิธีการ  การบรรยาย และยกกรณีตัวอยาง 

วิทยากร วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานงานอํานวยความปลอดภัย 

 

 

จํานวนและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 รุนละ 25-30  คน โดยผูเขารับการฝกอบรมมีคุณสมบัติดังนี้ 

 - ขาราชการ และหนวยงานเอกชนท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานควบคุมการกอสราง งานออกแบบทางและสะพาน  

งานบํารุงรักษา งานท่ีปรึกษาดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง  หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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สถานท่ีจัดฝกอบรม                                                                                                          

โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กทม.10400 โทร 02 276 4995-9   

คาใชจายในการฝกอบรม และวิธีการจายเงิน 

1. คาลงทะเบียน คนละ 9,000.- บาท 

รวมคาเอกสารการฝกอบรม คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ขาราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน และมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา สามารถเบิกจาย

คาลงทะเบียนไดเต็มจํานวน จากหนวยงานตนสังกัด  

2.  การจายเงินใหโอนเงินเขาบัญชี  

ชื่อบัญชี  สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย  เลขท่ีบัญชี  106-5-46566-6                        

ประเภทบัญชี สะสมทรัพย  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน้ํา 

 

  เม่ือโอนแลวโปรดสงสําเนาใบโอนเงิน พรอมระบุรุนท่ีอบรมใหสมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ทราบทาง 

 หมายเลข   โทรสาร 02 984 0326 

 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  

 สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย เลขท่ี  216/11-12  อาคารสงขลา 2  ถนนบอนด สตรีท    เมืองทองธานี   

 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120  โทรศัพท  02- 984 0836 ตอ 0        โทรสาร 02 984 0326 

 

………………….. 
 

 

 


