
โครงการอบรมเรือง  การออกแบบและก่อสรา้งอาคารพกัอาศยั  (รวมงานระบบ)  รุ่นที  
(การออกแบบอาคารพักอาศยัสูงนอ้ยกว่า  ชนั) 

ระหว่างวนัท ี  – 25 พฤศจิกายน     
ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย  สถาบนัวิศวพฒัน์   วิศวกรรมถสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 
 

หน่วยพฒันาวิชาชีพตอ่เนืองจากสภาวิศวกร  (PDU)  หน่วย 
 

หลกัการและเหตุผล 
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542  ไดกําหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไวหลากหลาย ซ่ึง ใน

การประกอบวิชาชพีวิศวกรรมทั่วไปพบวาหลายๆ โครงการเปนงานที่นอกเหนือจากท่ีระบุใน พ.ร.บ. ฉบบนี้ หรืออาจ เรียกวา “งาน

วิศวกรรมไมควบคุม” ซึ่งเปนงานท่ีใกลตัวและพบเห็นไดบอย เชน อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวนอยกวา  6 เมตร, นั่งรานท่ี

มีความสูงนอยกวา 4 เมตร    เปนตน  ซ่ึงงานออกแบบเหลานี้ไมจําเปนตองใชบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม 

อยางไรก็ตามงานวิศวกรรมไมควบคุมเหลานี้ ยังคงตองมีความมัน่คงปลอดภัย และมีคุณภาพ เชนเดียวกัน บุคลากรท่ี

ทํางานจึงตองมคีวามรู ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการไดรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถาน

แหงประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพใหกับบุคลากรท่ีทํางาน “วิศวกรรมไมควบคุม” เพื่อใชในการ

ออกแบบ อาคารพักอาศัย โดยเนนใหความรูดานวิศวกรรมสําหรับนําไปใชในงานจริงได 
 

วตัถุประสงค ์
1) เพ่ือพัฒนาความรูทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางบานพักอาศัย ตอบุคลากรที่เกี่ยวของอันไดแก วิศวกร สถาปนิก 

ผูดําเนินการกอสราง และชางเทคนิค 

2) เพ่ือประโยชนในการสอบเล่ือนระดับจากภาคีวิศวกร เปนระดบัสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
วิศวกรหรือสถาปนิก ชาง/ ผูรับเหมางานกอสราง รวมทั้งผูที่สนใจในความรูพื้นฐานในการสรางอาคารพักอาศัย 
 

 กาํหนดการ  
วนัพฤหสับดีที    พฤศจิกายน   
08.30-09.00  ลงทะเบียน 
09.00-12.00    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและกอสรางอาคารพักอาศัยสูงนอยกวา 3 ช้ัน  
    ความรูเบ้ืองตนในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
12.15-13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30   ความรูเบ้ืองตนในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอ) 
    การคํานวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก 
   วิทยากรโดย   รศ.ดร.สถาพร  โภคา   มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
 
 
 
 



วนัศุกรท์ ี   พฤศจกิายน   
08.30-09.00  ลงทะเบียน 
09.00-12.00    ความรูเรื่องการคํานวณออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    (เนื้อหาเก่ียวของกับการคํานวณออกแบบแผนพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเนน

สําหรับอาคารพักอาศัย) 
12.15-13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30   วิธีการคํานวณออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กเชิงปฏิบัติการ  
    (ตัวอยางการคํานวณออกแบบแผนพ้ืน คานเสา และฐาน ราก โดยเนนทางปฏิบัติ 

  วิทยากรโดย   ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ แกวกุลชัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วนัเสารท์ี    พฤศจกิายน   
08.30-09.00  ลงทะเบียน 
09.00-10.15    ปญหาที่พบในงานกอสรางและแนวทางแกไข 
    วิทยากรโดย    นายสมจิตร  เปยมเปรมสุข      บริษัท สโตนเฮน็จ จํากัด 
10.30-12.15   ความรูในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก 
    วิทยากรโดย    ดร.ชาญชัย  ทรัพยมณีวงศ        
12.15-13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30   ขอแนะนําการคํานวณออกแบบ (Design Tip) และรายละเอียด การเสริมเหล็กงานโครงสราง

คอนกรีตสําหรบัอาคารพักอาศัย    (เน้ือหาเก่ียวจองกับขอแนะนําในการคํานวณออกแบบแผน
พื้นคาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝง และระยะทาง
ของเหล็กเสริม) 

    วิทยากรโดย     นายอนชุิต  เจริญศุภกุล     บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท จํากัด 
วนัอาทิตยท์ ี  พฤศจกิายน   
08.30-09.00   ลงทะเบียน 
09.00-10.30    ความรูในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบ้ืองตน (สําหรับผูที่ไมใชวิศวกรเคร่ืองกล)  
    (เนื้อหาเก่ียวกับการเลือกใช ระบบระบายอากาศ และการคํานวณหาเครื่องปรับอากาศท่ี

เหมาะสมกับพื้นท่ีใชงานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใชอุปกรณในงาน
ระบบดังกลาว) 

    วิทยากรโดย นายทันพงศ หาเรือนชีพ     บริษัท โอนเกนอร  จํากัด (มหาชน) 
10.30-12.15   การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล  
    (สําหรับผูท่ีไมใชวิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดลอม) (เนื้อหาเกี่ยวของกับการออกแบบงาน 

 สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใชงาน อุปกรณระบบดังกลาวในการใชงานอาคาร การเลือกใชระบบ
ประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ วางระบบทอของประปาและสุขาภิบาล 

  วิทยากรโดย     นายยงยุทธ  วงศประภาธิวัฒน    วิศวกรอิสระ 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15-16.30  ความรูในงานระบบไฟฟาเบ้ืองตน (สําหรับผูมี่ไมใชวิศวกรไฟฟา) 

   การออกแบบระบบไฟฟาแรงตํ่า 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟาแสงสวาง  

   (เนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบงานระบบไฟฟาแรงต่ํา รวมถึงการเลือกใชงานอุปกรณงานระบบดงักลาว

ในการใชงานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule) 

  วิทยากรโดย   นายวิวัฒน กุลวงศวิทย   บริษัท วัตตส  คอนซัลแตนท จํากัด 

    ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



โครงการอบรมเรือง    
การออกแบบและก่อสรา้งอาคารพกัอาศยั  (รวมงานระบบ)   รุน่ท ี  
(การออกแบบอาคารพกัอาศยัสูงน้อยกวา่  ชนั) 
ระหวา่งวนัที   – 25  พฤศจกิายน    ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  สถาบนัวศิวพฒัน์  วิศวกรรมถสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 
 

หนวยงาน/บริษัท   ..............................................................................................................................................................  

เลขที่    อาคาร  ซอย  ถนน   

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัส   

โทรศัพท        โทรสาร    

E-mail:      
ผูประสานงาน  .....................................................................................โทรศัพท  ................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ..............................  
 
ขอสํารองท่ีนั่งรายช่ือ   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒบัิตร) 

ชื่อ-นามสกุล    1)   ..................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท. .......................................... 

 2)   ..................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.   .......................................  
 
 

คาลงทะเบียน 
 ชาํระกอน  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
ชาํระหลัง 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
 สมาชิก วสท. 8,000 บาท/ทาน  8,500   บาท/ทาน 

 ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9,000 บาท/ทาน  9,500   บาท/ทาน 

 บุคคลท่ัวไป 10,000 บาท/ทาน      10,500   บาท/ทาน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  7%    คาอาหารและอาหารวาง    เอกสารประกอบการบรรยาย   

*วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย  3%) 
      

การชําระเงิน 
เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขท่ี  147-4-32388-6 
หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินมาที่ 0-2184-4662  ระบุช่ือโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 

 

ติดต่อสอบถามและสมคัรไดที้  คุณสุพรรณีย ์ แสนภกัดี 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  (วสท.)  โทร - - -   ต่อ     
E-mail: supannee@eit.or.th  


