
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 

โครงการอบรมการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวตาม

กฎกระทรวงฯ 2564 
 

 

1.หลักการ และเหตุผล  

 บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินโนเวชั่น ฮับ จํากัด มีแนวความคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

ความรู้ ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะการดําเนินงานให้แก่นิติบุคคล วิศวกรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าใจในความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธา ดังนั้นบริษัทได้

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร ในมาตรา 7 (1), (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2542 ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ 

และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการ และเทคโนโลยี

ทางวิศวกรรม  

ปัจจุบันภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิด จากมนุษย์ล้วนส่งผล

กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างประเมินค่ามิได้ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

กฎกระทรวง เพื่อกําหนดการรับนํ้าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน

การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2564 ทั้งนี้กําหนดการรับนํ้าหนักฯ พ.ศ. 2564 มีผลต่อการ บังคับใช้กับการออกแบบ และคํานวณโครงสร้าง

อาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากกฎกระทรวงฉบับเดิม พ.ศ.2550 เป็นจํานวนมาก 

โดยในกฎกระทรวงได้กําหนดคุณสมบัติของผู ้ออกแบบ และคํานวณจะต้องเป็นผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ทั้งน้ีบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมโครงการการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทาน

การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 ให้นิติบุคคล วิศวกร เพื่อให้การออกแบบ และการ

คํานวณโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความปลอดภัยต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออบรมการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตาม

กฎกระทรวงฯ 2564 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการ



ออกแบบ และการคํานวณโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

3. กิจกรรมการดําเนินงาน 

จัดโครงการอบรมการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว

ตามกฎกระทรวงฯ 2564 พร้อมการประเมินผล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 นิติบุคคล หรือวิศวกรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

5. หลักสูตรอบรมฯ 

 5.1 แนะนําหลักสูตร และภาพรวมวิศวกรรมแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 

5.2 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: ดร.พชร เครือวิทย์ 

5.3 กฎหมาย และมาตรฐานเก่ียวกับการออกแบบอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 

5.4 พลศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: ดร.พชร เครือวิทย์ 

5.5 หลักการออกแบบโครงสร้าง และการเลือกระบบ รูปทรง และแบบจําลองโครงสร้างอาคารในการ 

   ต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 

5.6 การออกแบบอาคารคอนกรีตหล่อสําเร็จในบริเวณท่ีมีแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ 

5.7 หลักการออกแบบโครงสร้าง และวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีแรงสถิต 

      วิทยากร: ดร.พชร เครือวิทย์ 

5.8 การให้รายละเอียดช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตให้มีความเหนียวตามมาตรฐาน มยผ. 1301/1302 

      วิทยากร: อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ 

5.9 การให้รายละเอียดช้ินส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณให้มีความเหนียวตามมาตรฐาน มยผ. 1304 



      วิทยากร: อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ 

5.10 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

      วิทยากร: รท.เมธา ไชยโย 

 5.11 การฝึกภาคปฏิบัติ 

      วิทยากร: รท.เมธา ไชยโย 

6. วิทยากรผู้อบรม 

 6.1 รศ.ดร.วิทิต ปานสุข  

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 6.2 อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ 

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 6.3 ดร.พชร เครือวิทย์ 

นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 6.4 รท.เมธา ไชยโย 

แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายกษิด์ิเดช โกศลศานต์  เบอร์โทร: 061-9359155 

     E-mail: eih.co.th@gmail.com 

8. ระยะเวลาการอบรม 

 ระยะเวลาในการอบรมท้ังหมด 4 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง 

9. สถานท่ีจัดอบรม 

อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และประเมินผลด้วยโปรแกรม Google Meet และ Google Classroom 

10. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 1. นิติบุคคล หรือวิศวกรท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธา             จํานวน 50 คน 

2. วิทยากรผู้อบรม และผู้รับผิดชอบโครงการ          จํานวน   5 คน 



11. ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน  

 มี ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 12.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ และเข้าใจในการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการ 

       ส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

12.2 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผ่านการประเมินผลและมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม 

13. การประเมินผู้เข้าร่วมอบรม 

เชิงปริมาณ 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ 60 คะแนนขึ้นไป (ประเมิน

จากการทดสอบ) 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป 

(ประเมินจากแบบประเมินโครงการ) 

 

 

 

 

 

 



14. กําหนดการ 

ร่างกําหนดการอบรมหลักสูตร 

การออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือน 

ของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

วันท่ี 20 - 23 กันยายน พ.ศ.2564 

อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วันจันทร์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2564 

  

 8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 8.40 – 8.50 น.  กล่าวเปิดงานอบรมหลักสูตรการออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคาร 

ต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

โดย รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 9.00 – 10.00 น.  แนะนําหลักสูตร และภาพรวมวิศวกรรมแผ่นดินไหว 

    โดย รศ.ดร.วิทิต ปานสุข  

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 10.00 – 12.00 น. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผ่นดินไหว 

    โดย ดร.พชร เครือวิทย์ 

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.00 น. กฎหมาย และมาตรฐานเก่ียวกับการออกแบบอาคารต้านทานการ       

ส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

โดย รศ.ดร.วิทิต ปานสุข  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 14.00 – 16.00 น. พลศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับแผ่นดินไหว 

    โดย ดร.พชร เครือวิทย์  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 



ร่างกําหนดการอบรมหลักสูตร 

การออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือน 

ของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

วันท่ี 20 - 23 กันยายน พ.ศ.2564 

อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วันอังคารท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2564 

  

 9.00 – 12.00 น.  พลศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับแผ่นดินไหว 

    โดย ดร.พชร เครือวิทย์  

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.00 น. หลักการออกแบบโครงสร้าง และการเลือกระบบ รูปทรง และแบบจําลอง 

โครงสร้างอาคารในการต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว 

โดย รศ.ดร.วิทิต ปานสุข  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 15.00 – 16.00 น. การออกแบบอาคารคอนกรีตหล่อสําเร็จในบริเวณท่ีมีแผ่นดินไหว 

    โดย อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร่างกําหนดการอบรมหลักสูตร 

การออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือน 

ของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

วันท่ี 20 - 23 กันยายน พ.ศ.2564 

อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วันพุธท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2564 

  

 9.00 – 12.00 น.  หลักการออกแบบโครงสร้าง และวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีแรงสถิต 

เทียบเท่า 

    โดย ดร.พชร เครือวิทย์  

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น. การให้รายละเอียดช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตให้มีความเหนียวตาม 

มาตรฐาน มยผ. 1301/1302 

โดย อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ร่างกําหนดการอบรมหลักสูตร 

การออกแบบ และคํานวณโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือน 

ของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 

วันท่ี 20 - 23 กันยายน พ.ศ.2564 

อบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2564 

  

 9.00 – 10.00 น.  การให้รายละเอียดช้ินส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณให้มีความเหนียวตาม 

มาตรฐาน มยผ. 1304 

    โดย อ.ดร.ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์  

    ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยมหิดล 

 10.00 – 11.00 น.  การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

    โดย รท.เมธา ไชยโย 

    แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

 11.00 – 12.00 น. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 

    โดย รท.เมธา ไชยโย 

แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.00 น. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 

    โดย รท.เมธา ไชยโย 

แผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


