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ใบสมัคร โครงการอบรมเรื่อง   การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงนอยกวา 3 ชั้น
ระหวางวันที่  17 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ หองประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน  วิศวกรรมถสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.)

การออกแบบ
อาคารพักอาศัย
สูงนอยกวา 3 ชั้น

โครงการอบรมเรื่อง

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ระหวางวันที่ 
17-20
พฤษภาคม 2561
ณ หองประชุม
อาคาร วสท.

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน  พรอมระบุชื ่อผู เขาอบรม
  ที ่อยู ในการออกใบเสร็จ สงมาที ่แฟกซ 0-2184-4662

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

เลขที่      หมูที ่ ซอย  อาคาร 

ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต 

จังหวัด  รหัสไปรษณีย  โทรศัพท 

โทรสาร  E-mail : 

ผูประสานงานโดย    โทรศัพท 

เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี                            สำนักงานใหญ        สาขา

ขอสำรองที่นั ่งดังตอไปนี้   กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจง เพื ่อความถูกตองของวุฒิบัตร

1. ชื่อ – นามสกุล ................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .......................................... 

2. ชื่อ – นามสกุล ................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ..........................................

3. ชื่อ – นามสกุล ................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .......................................... 

อัตราคาลงทะเบียน

กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจง เพื ่อความถูกตองของวุฒิบัตร

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

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

หมายเหตุ    1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    
    2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
    3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท. 
     ฟรี 1 ป (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th)  พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
    4.   ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (CDP) 36 หนวย

สมาชิก วสท.
ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  7%    คาอาหารและอาหารวาง    เอกสารประกอบการบรรยาย *วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย  3%)

8,000 บาท/ทาน
9,000 บาท/ทาน
10,000 บาท/ทาน

ชำระกอน 
วันที่  2 พฤษภาคม 2561

ชำระหลัง
วันที่  2 พฤษภาคม 2561

8,500 บาท/ทาน
9,500 บาท/ทาน
10,500 บาท/ทาน

การชำระเงิน
 เงินสด  ณ ที่ทำการสมาคม  
 เช็ค  สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  
   • ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1 
   • ธนาคารกรุงเทพ     สาขาสุรวงศ         เลขที่ 147-4-32388-6

(PDU) 36



ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั ้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้

   กรณี วสท. เป็นผู ้ยกเลิกเนื ่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน
   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื ่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หลักการเเละเหตุผล
 ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542  ไดกำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม”
ไวหลากหลาย ซึ่ง ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไปพบวาหลายๆ โครงการเปนงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน
พ.ร.บ. ฉบบนี ้ หรืออาจ เรียกวา “งานวิศวกรรมไมควบคุม” ซึ ่งเปนงานที ่ใกลตัวและพบเห็นไดบอย เชน
อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวนอยกวา  6 เมตร, นั่งรานที่มีความสูงนอยกวา 4 เมตร  เปนตน
ซึ่งงานออกแบบเหลานี้ไมจำเปนตองใชบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
 อยางไรก็ตามงานวิศวกรรมไมควบคุมเหลานี้ ยังคงตองมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเชนเดียวกัน 
บุคลากรที่ทำงานจึงตองมีความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการไดรับใบอนุญาตวิศวกรรม
ควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถานแหงประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพใหกับบุคลากร
ที่ทำงาน “วิศวกรรมไมควบคุม” เพื่อใชในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงนอยกวา  3 ชั้น โดยเนนให
ความรูดานวิศวกรรมสำหรับนำไปใชในงานจริงได

วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาความรูทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการกอสรางบานพักอาศัยสูงนอยกวา 3 ชั้น ตอบุคลากร
 ที่เกี่ยวของอันไดแก วิศวกร สถาปนิก ผูดำเนินการกอสราง และชางเทคนิค
2) เพื่อประโยชนในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เปนระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

กลุมเปาหมาย
 วิศวกรหรือสถาปนิก ชาง/ ผูรับเหมางานกอสราง รวมทั้งผูที่สนใจในความรูพื้นฐานในการสรางอาคาร
 พักอาศัย

วันศุกรที่ 18  พฤษภาคม  2561

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-12.00  ความรูเรื่องการคำนวณออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

   (เนื้อหาเกี่ยวของกับการคำนวณออกแบบแผนพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีต

   เสริมเหล็ก โดยเนนสำหรับอาคารพักอาศัย)

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 วิธีการคำนวณออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ 

   (ตัวอยางการคำนวณออกแบบแผนพื้น คานเสา และฐานราก โดยเนนทางปฏิบัติ

   วิทยากรโดย  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสารที่  19 พฤษภาคม  2561

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-10.15  ปญหาที่พบในงานกอสรางและแนวทางแกไข

   วิทยากรโดย  นายสมจิตร  เปยมเปรมสุข  บริษัท สโตนเฮ็นจ 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 การเสริมเหล็กงาน

   โครงสรางคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย  (เนื้อหาเกี่ยวจองกับขอแนะนำในการ

   คำนวณออกแบบแผนพื้นคาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็ก

   เสริมระยะฝง และระยะทางของเหล็กเสริม)

   วิทยากรโดย  นายอนุชิต  เจริญศุภกุล  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด

วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561
08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-12.00 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการออกแบบและกอสรางอาคารพักอาศัยสูงนอยกวา 3 ชั้น 

   ความรูเบื้องตนในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 ความรูเบื้องตนในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอ)

   การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก

   วิทยากรโดย รศ.ดร.สถาพร  โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ

วันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม  2561

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-10.30  ความรูในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องตน 

   (สำหรับผูที่ไมใชวิศวกรเครื่องกล) 

   (เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศ

   ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใชงานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใชอุปกรณใน

   งานระบบดังกลาว)

   วิทยากรโดย นายทันพงศ หาเรือนชีพ บริษัท โอนเกนอร  จำกัด (มหาชน)

10.30-12.15 การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล 

   (สำหรับผูที่ไมใชวิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดลอม) (เนื้อหาเกี่ยวของกับการออกแบบงาน

   สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใชงาน อุปกรณระบบดังกลาวในการใชงานอาคาร การเลือกใช

   ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ วางระบบทอของประปาและสุขาภิบาล

   วิทยากรโดย นายยงยุทธ  วงศประภาธิวัฒน  วิศวกรอิสระ

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30 ความรูในงานระบบไฟฟาเบื้องตน (สำหรับผูมี่ไมใชวิศวกรไฟฟา)

   การออกแบบระบบไฟฟาแรงต่ำ 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟาแสงสวาง 

   (เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟาแรงต่ำ รวมถึงการเลือกใชงานอุปกรณ

   งานระบบดังกลาวในการใชงานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)

   วิทยากรโดย นายวิวัฒน กุลวงศวิทย   บริษัท วัตตส  คอนซัลแตนท จำกัด
   ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง


