
  
 
 
 
  

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 

08.30-16.30 น. อบรมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

PDU 

สอบผ่าน 6 หน่วย 

สอบไม่ผ่าน 4.5 หน่วย 



 
 

 
 

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564   

เวลา 08.30-16.30 น. ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom  
จัดโดย  คณะอนกุรรมการสาขาคอนกรีตและวัสด ุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

ความเป็นมา 
 

 ในปัจจุบันงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต เช่น งานก่อสร้างอาคารทั่วไป งานถนน 
งานอาคารบังคับน ้า โครงสร้างสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทกึ่งส้าเร็จรูป 
กล่าวคือในกระบวนการผลิตคอนกรีตให้ได้ตามสมบัติตามมาตรฐานหรือข้อก้าหนดที่ ระบุตามการออกแบบนั น 
นอกเหนือจากการออกแบบสัดส่วนผสมของคอนกรีตแล้ว ยังมีกระบวนการที่ต้องปฏิบัติในหลายขั นตอนใน
ขณะที่ท้างานก่อสร้าง ได้แก่ การผสม การหล่อหรือการเทคอนกรีตในแบบ การท้าให้แน่น การบ่ม และรวมไปถึง
การดูแลรักษาโครงสร้างคอนกรีตในขณะที่ก้าลังใช้งาน ซึ่ งขั นตอนหรือการปฏิบัติงานเหล่านี  ถ้าสามารถท้าได้
ตามหลักที่ถูกต้องแล้ว จะท้าให้ได้คอนกรีตที่มีสมบัติตามต้องการ ส่งผลไปถึงความสามารถในการรับก้าลังและ
อายุการใช้งานของโครงสร้าง  
 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักปฏิบัติด้านงาน
คอนกรีต ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะได้ผ่านการเรียนรู้เนื อหาเกี่ยวกับคอนกรีตในระดับต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ดังนั นน่าจะ
เป็นการดีที่จะทบทวนความรู้ความเข้าใจในหลักการ และเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ น เพราะในปัจจุบัน
วิวัฒนาการในเรื่องคอนกรีตได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ คอนกรีตที่มีสมบัติปรับตามความต้องการการใช้งาน 
การเติมสารผสมเพิ่ม  วัสดุปอซโซลาน รวมไปถึงการได้ศึกษาดูงานวิธีการทดสอบทางด้านคอนกรีตในห้องปฏิบัติ 
ได้แก่ การทดสอบแบบท้าลาย การทดสอบแบบไม่ท้าลาย (Non-Destructive Testing) การเจาะตัวอย่าง
คอนกรีตมาท้าการทดสอบ การตัดสินและการยอมรับผลการทดสอบก้าลังดัดของคอนกรีต และอ่ืน ๆ ซึ่งองค์
ความรู้เหล่านี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตมากยิ่งขึ น โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั งนี 
ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ศูนย์สร้างทาง 
กรมชลประทาน องค์การบริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงผลิตคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรร ผู้รับเหมา และอ่ืน ๆ 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีมาตรฐานและศักยภาพที่สูงขึ น 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนความรู้พื นฐาน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ในการท้างานด้านคอนกรีต 
ได้รับทราบเทคโนโลยีใหม่ วัสดุในการซ่อมแซมคอนกรีต ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขในงานคอนกรีต 
 

 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 

วิทยากร 
 

1. อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
3.   วิศวกรอาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  

คณุสมบัติผู้เข้าอบรม 
  

1. วิศวกร นายช่าง หน่วยงานทั่วไป 
2. บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจ 
3. นิสิตนักศึกษา 
 

ระยะเวลาในการอบรม 
 

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 08.30-16.30 น. ของวันพุธท่ี 22 กันยายน 2564 
 

สถานท่ีอบรม 
 

 ระบบออนไลนผ์่านโปรแกรม zoom 
 

 
 
 

สอบถามและส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้  คณุพจนีย ์ เท่ียงไธสง เจา้หนา้ท่ี วสท. 

โทร. 02-184-4660-9  โทรสาร. 02-184-4662 

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

 
 
 



 ก าหนดการ 
 
วันพธุที่ 22 กันยายน 2564 
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
09.00-09.10 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา 
   โดย  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
09.10-10.25 น. ความรู้ทั่วไปด้านคอนกรีต คอนกรีตส าหรับงานประเภทต่างๆ  

การทดสอบต่างๆในงานคอนกรีต  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชด์ิ  ชีระโรจน ์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10.25-10.35 น.  พักดื่ม ชา-กาแฟ 
10.35-12.00 น. คุณสมบัติของวัสดุผสม การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อก าลังของคอนกรีต การท าคอนกรีตก าลังสูง 
   โดย  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมชาย อินทะตา  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.25 น. ความทนทาน การบ ารุงรักษา การท างานคอนกรีต  

มาตรฐานการทดสอบก าลังอัดและการยอมรับ  
(พรบ. ควบคุมอาคาร มยผ. ทล. ทช. วสท.)   

   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        
14.25-14.35 น.  พักดื่ม ชา-กาแฟ 
14.35-15.20 น.  คอนกรีตแนวใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานคอนกรีต 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่เสียหาย 
   โดย  วิศวกรอาวุโสจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  
15.20-15.50 น.  ปัญหาในการท างานคอนกรีตและแนวทางการแก้ไข  

ถาม-ตอบปัญหาในงานคอนกรีต 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย อินทะตา 
วิศวกรอาวุโสจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 

16.00-16.30 น.   ท้าแบบทดสอบและปิดการอบรม 
     

สอบถามและส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้  คณุพจนีย ์ เท่ียงไธสง เจา้หนา้ท่ี วสท. 

โทร. 02-184-4660-9  โทรสาร. 02-184-4662 

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



        

 
 

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564   

เวลา 08.30-16.30 น. ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะอนกุรรมการสาขาคอนกรีตและวัสด ุวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ชื่อ-นามสกุล 

1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. ..............................................................................................................................................................  

ที่อยู่หน่วยงาน(บริษัท/บ้าน........................................................................................................................... 

เลขที่............................หมู่ท่ี......................อาคาร..................................ถนน................................................. 

ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย์...............................โทร............................มือถือ...............................โทรสาร............................ 

e-mail…………………………………………………................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................. □ ส ำนักงำนใหญ่   □  สำขำ................................... 

ผู้ประสานงาน.........................................เบอร์โทร.............................................มือถือ................................... 

อัตราค่าลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท.        1,200 บาท/คน 
  ข้าราฃการ/พนักงาน รฐัวิสาหกิจ     1,500 บาท/คน 

การช าระเงิน 

เงินสด สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โอนเงิน   เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์  045-2-03026-1 

        ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  บัญชีออมทรัพย์ 147-4-32388-6 

 


