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หลกัสูตร การออกแบบโครงสร้างทาง และควบคุมคุณภาพโครงสร้างผวิทางและงานบูรณะทาง 
 

การฝึกอบรมหลกัสูตร : การออกแบบโครงสร้างทางและการควบคุมคุณภาพวสัดุงานทาง 
วตัถุประสงค์ :   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้นวชิาการและเสริมสร้างทกัษะใหก้บัผูเ้ขา้ฝึกอบรมโครงการในดา้น 
                          1. การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง 
                          2. การคดัเลือก ออกแบบส่วนผสม ทดสอบ และควบคุมงานก่อสร้างวสัดุโครงสร้างทาง 
                          3. การคดัเลือก ออกแบบส่วนผสม ทดสอบ และควบคุมงานก่อสร้างวสัดุผวิทาง 
รายละเอยีดหลกัสูตร 
1. การจัดหลกัสูตรฝึกอบรม  ระยะเวลา 3 วนั  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
    1.1  หัวข้อ : โครงสร้างทางและการออกแบบ (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจและอธิบายองคป์ระกอบของชั้นโครงสร้างทาง 
                                       และการออกแบบโครงสร้างทางใหถู้กตอ้ง 
              ประเด็นส าคญั        -    องคป์ระกอบวสัดุโครงสร้างทาง 

           -    ความรู้เบ้ืองตน้ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับงานทาง 
           -    มาตรฐานและวธีิการออกแบบโครงสร้าง 

             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นโครงสร้างทางและการออกแบบ 
 

   1.2  หัวข้อ : การออกแบบงานบูรณะปรับปรุงผวิทางลาดยางเดิม (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงวธีิการการออกแบบงานบูรณะปรับปรุงผวิทางลาดยาง 
              ประเด็นส าคญั       -    ความเสียหายของผวิลาดยาง 
                                            -    การตรวจสอบและประเมินสภาพทาง 
                                            -    การออกแบบงานบูรณะปรับปรุงผวิทางลาดยางเดิม 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการออกแบบงานบูรณะ 
                                              ปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิม 
 

   1.3  หัวข้อ : การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุโครงสร้างทาง (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงหลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้าง 
                                      โครงสร้างทาง และสามารถควบคุมงานก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ประเด็นส าคญั      -   การควบคุมคุณภาพงานวสัดุในงานก่อสร้าง 
                                           -   การทดสอบวสัดุโครงสร้างทาง 

         -   การคดัเลือกวสัดุและแหล่งวสัดุส าหรับโครงสร้างทาง 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพวสัดุก่อสร้างทาง 
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หลกัสูตร การออกแบบโครงสร้างทาง และควบคุมคุณภาพโครงสร้างผวิทางและงานบูรณะทาง 
 

    1.4  หัวข้อ : การก่อสร้างและบูรณะทางโดยวธีิ Pavement Recycling (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงวธีิการก่อสร้างและบูรณะทางโดยวธีิ Pavement 
                                       Recycling 
              ประเด็นส าคญั 
                                             -    ความเสียหายและวธีิการบูรณะทาง 
                                             -    เทคนิคการก่อสร้าง Pavement Recycling ประเภทต่างๆ 

           -    เทคนิคการก่อสร้าง Pavement Recycling ของกรมทางหลวง 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพวสัดุก่อสร้างทาง 
 

   1.5  หัวข้อ : ผวิทางและการออกแบบ (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้รับฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถอธิบายการออกแบบส่วนผสมวสัดุ 
                                       ชั้นผวิทาง การทดสอบคุณสมบติัวสัดุผวิทางในห้องปฏิบติัการและน าวสัดุมาใชใ้นงานก่อสร้าง 
                                        ผวิทางไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
              ประเด็นส าคญั   
                                            -    การคดัเลือกวสัดุและแหล่งวสัดุส าหรับผวิทาง 
                                            -    มาตรฐานและวธีิการออกแบบผวิทาง 
                                            -    วธีิการออกแบบผวิทาง 
                                            -    การทดสอบวสัดุผิวทางในหอ้งปฏิบติัการ           
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถดา้นผวิทางและการออกแบบ 
 

   1.6  หัวข้อ : การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุผวิทาง (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค ์   เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงหลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผิวทาง 
                                       การทดสอบวสัดุผวิทางในสนามและสามารถควบคุมงานก่อสร้างผวิทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ประเด็นส าคญั  
                                           -   หลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต 
                                           -   หลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางแอสฟัลต ์

         -   การทดสอบคุณภาพการก่อสร้างผวิทางในสนาม 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบติัวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวสัดุผวิทาง 
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2. ระยะเวลาและสถานที ่     
    ระยะเวลา  :  จัดจ านวน 1 รุ่น   
    สถานที ่    :   ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง   กรุงเทพฯ   

      รุ่นท่ี 17:   ระหวา่งวนัท่ี      14 – 16  สิงหาคม  2562      
 
 

3.  จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
    รุ่นละ 25-30 คน  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  - ขา้ราชการ  พนกังานจากหน่วยงานราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั  และหน่วยงานเอกชน    
               ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผวิทางและฐานรากหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

4. วทิยากร  
       ผูท้รงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นงานก่อสร้างโครงสร้างทางและผวิทาง และฐานราก 
      จากกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  
 
 

5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และวธีิการจ่ายเงิน 
    5.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 9,000.-บาท  รวมค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั 
         และค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ องคก์รมหาชนและมหาวทิยาลยั 
         ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไดเ้ตม็จ านวน จากหน่วยงานตน้สังกดั 
 

   5.2 การจ่ายเงิน ใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 
        ช่ือบญัชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ีบญัชี 106-5-46566-6 
        ประเภทบญัชีสะสมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน ้า   
             
 
     เม่ือโอนเงินแล้วโปรดส่งส าเนาใบโอนเงิน  พร้อมระบุรุ่นทีอ่บรม ให้สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
     ทราบทางโทรสารหมายเลข 0 2984 0326 
 

  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่: 
      สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ี 216/11-12  อาคารเดอะเลค 2  เมืองทองธานี  ถนนบอนดส์ตรีท      
      ต. บางพูด  อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 11120 
      โทรศพัท ์ 0 2984 0836  หรือ 08 9777 1283  และ 08 6344 0555 
      โทรสาร   0 2984 0326 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
   การฝึกอบรมหลกัสูตร  การออกแบบโครงสร้างทางและการควบคุมคุณภาพวสัดุงานทาง 
                                         รุ่นที ่17  ระหว่างวนัที่  14 – 16  สิงหคม  2562 
                                           
 

    ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อนิน์   ถนนพระรามหก  กรุงเทพฯ  
 

  ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 
  หน่วยงาน/ท่ีตั้งหน่วยงาน..................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................................. 
   โทรศพัท.์..........................................................................โทรสาร...................................................................... 
   โทรศพัทมื์อถือ..................................................................email......................................................................... 
 

  ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง................................................................................................................................................................ 
  หน่วยงาน/ท่ีตั้งหน่วยงาน..................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................................. 
   โทรศพัท.์..........................................................................โทรสาร...................................................................... 
   โทรศพัทมื์อถือ..................................................................email......................................................................... 
 

        อตัราค่าลงทะเบียน  คนละ  9,000.-บาท 
        การช าระเงินค่าลงทะเบียน  โอนเงินเขา้บญัชี 
        ช่ือบญัชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ีบญัชี  106-5-46566-6 
                        ประเภทบญัชีสะสมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน ้า 
        โปรดส่งส าเนา slip การโอนเงินพร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  รุ่นท่ีฝึกอบรม 
        ไปยงัโทรสารหมายเลข 0 2984 0326  
  

   หากมีข้อสอบถามเพิม่เติม  โปรดติดต่อสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
    โทรศัพท์  0 2984 0836   หรือ 08 9777 1283  และ 08 6344 0555 
 

       ** กรณยีกเลกิการฝึกอบรม  สมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  แต่สามารถเปล่ียนรุ่นหรือ 
                                                     เปล่ียนตวัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
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ก ำหนดกำรฝึกอบรม  
หลกัสูตร การออกแบบโครงสร้างทางและการควบคุมคุณภาพวสัดุงานทาง 

รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที ่ 21 – 23  มีนาคม  2561 
ณ   โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อนิน์  ถนนพระรำม 6 

 

วนัพธุที ่ 21  มีนาคม 2561 
เวลา  08.30 – 08.50 น.     ลงทะเบียน 
เวลา  08.50 – 09.00 น.     แนะน าหลกัสูตรและเปิดการฝึกอบรม  
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  โครงสร้างทางและการออกแบบ 
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วชิา โครงสร้างทางและการออกแบบ (ต่อ)    
เวลา  12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.     หวัขอ้วชิา การออกแบบงานบูรณะปรับปรุงผวิทางลาดยางเดิม    
เวลา  14.30 – 14.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.     หวัขอ้วชิา การออกแบบงานบูรณะปรับปรุงผวิทางลาดยางเดิม (ต่อ)   
 

วนัพฤหสับดีที ่ 22  มีนาคม  2561  
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุโครงสร้างทาง   
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วชิา การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุโครงสร้างทาง  (ต่อ) 
เวลา  12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.     หวัขอ้วชิา การก่อสร้างและบูรณะทางโดยวธีิ Pavement Recycling     
เวลา  14.30 – 14.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.     หวัขอ้วชิา การก่อสร้างและบูรณะทางโดยวธีิ Pavement Recycling  (ต่อ)   
 

วนัศกุรที์ ่ 23  มีนาคม  2561 
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  ผวิทำงและกำรออกแบบ 
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วชิา ผวิทำงและกำรออกแบบ (ต่อ ) 
เวลา  12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.   หวัขอ้วชิา  กำรควบคุมงำนก่อสร้ำงวสัดุผวิทำง  
เวลา  14.30 – 14.45 น.   อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.   หวัขอ้วชิา  กำรควบคุมงำนก่อสร้ำงวสัดุผวิทำง  (ต่อ ) 

................................ 


