
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 
 

วันที่ 10-12 กันยายน 2564  

       เวลา 8.30-16.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       PDU  18 หน่วย 



  

 

   หลักการเหตุผล 
    ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน 

“วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป 

พบว่าหลาย ๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรืออาจ

เรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น 

อาคารพักอาศัย 2 ช้ัน, เสาเข็มยาวน้อยกว่า 6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 

4 เมตร เป็นต้น ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  

 อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคง

ปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน  บุคลากรที่ท างานจึงต้องมีความรู้  

ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรม

ควบคุม  ดังนั้นคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ท างาน “วิศวกรรม

ไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า 3 ช้ัน โดย

เน้นให้ความรูด้้านวิศวกรรมส าหรับน าไปใช้ในงานจรงิได้ 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อพัฒนาความรูท้างวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับการกอ่สรา้งบ้านพักอาศยัสงูนอ้ย

กวา่ 3 ช้ัน ตอ่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แกว่ิศวกร สถาปนิก ผู้ด าเนินการ

กอ่สรา้ง และช่างเทคนิค  

กลุ่มเป้าหมาย 
วิศวกร หรอืสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานกอ่สรา้ง รวมทั้งผูท้ี่สนใจในการหา

ความรูพ้ืน้ฐานในการออกแบบกอ่สรา้งอาคารพักอาศยั 



  

 

 
 

ก าหนดการ  
โครงการอบรม การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น 

ระหว่างวันที ่10-12 กันยายน 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิชาการสาคาคอกรีตและวัสดุ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 
08.30-09.00น.  ลงทะเบียน 
09.00-12.15 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น  
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติที่เกีย่วข้องในการที่จะ
 ท างานส่วนอาคารไม่ควบคุมการเขียนแบบและการขออนุญาตต่อทางราชการ) 
 ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัสดุในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก คุณสมบัติวัสดุ ชั้นคุณภาพ  
 การทดสอบ การจัดเก็บ) 
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30 น. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ น้ าหนักบรรทุก ระบบโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง และ
 หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
วิทยากรโดย  :  รศ.ดร.สถาพร โภคา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.15 น. ความรู้ในการค านวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการค านวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 โดยเน้นส าหรับอาคารพักอาศัย) 
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30 น. การค านวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การค านวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก โดยเน้นส าหรับอาคารพักอาศัย) 
 การค านวณออกแบบองค์อาคารคอนกรตีเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ 
 (ตัวอยา่งการค านวณออกแบบ คาน เสา แผ่นพื้น และฐานราก  โดยใช้ตัวอย่างจริง) 
วิทยากรโดย  : ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ แกว้กุลชัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



  

 

 
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.15 น. ข้อแนะน าในการค านวณออกแบบ (Design Tip) และ รายละเอียดการเสริมเหล็กงาน
  โครงสร้างคอนกรีตส าหรับอาคารพักอาศัย 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ข้อแนะน าในการค านวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา            
 และฐานราก รายละเอยีดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของ
 เหล็กเสริม) 
วิทยากรโดย  : นายอนุชติ  เจริญศุภกลุ    บริษัท วิสิทธิ ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-16.30 น. ความรู้ในการออกแบบและกอ่สร้าง ฐานแผ่ เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก 
 (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การเลือกใช ้การออกแบบ และการก่อสร้างฐานแผ ่ เสาเข็มตอก
 และเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส าหรับอาคารพักอาศัย)      
วิทยากรโดย  :  ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์   
                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 

ตดิตอ่สอบถามและลงทะเบยีนไดท้ี ่ 

 คณุพจนยี ์ เทีย่งไธสง 

โทร. 02-184-4600-9 ตอ่ 508      

 โทรสาร. 02-184-4660 

 www.eit.or.th   e-mail : pt3972@gmail.com  



  

 

 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดการ  
โครงการอบรม การออกแบบอาคารพกัอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น 

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิชาการสาคาคอกรีตและวัสดุ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

1)  ช่ือ – นามสกุล          
2)  ช่ือ – นามสกุล        
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)          
เลขท่ี  หมู่ที ่  อาคาร    ซอย   
ถนน   ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   
โทรศัพท ์    มือถือ     
โทรสาร    E-mail :      
ผู้ประสานงานโดย     โทรศัพท์      
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี     ส านักงานใหญ่    สาขา   
 
  อตัราค่าลงทะเบียน    
 

 นักศึกษา ม.อุบลราชธานี / สมาชิก วสท.  1,500  บาท 
 ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/บุคคลทัว่ไป  1,800  บาท 

  (อัตราน้ีรวมภาษี 7% , เอกสารประกอบบรรยาย (PDF) และ วสท.ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%) 
 

  การช าระเงิน      

     เช็ค  สั่งจ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาดชาดไทย  045-2-03026-1 
               ธนาคารกรุงเพท  สาขาสุรวงศ์  147-4-32-388-6 


