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บทนํา 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในหน้าที่หลักที่กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ตระหนักและให้ความสําคัญ โดยการให้บริการทางวิชาการอาจเป็นได้ทั้งในด้าน
การให้คําปรึกษา การสอน/บรรยาย การประชุมสัมมนา ฯลฯ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้แก่สังคม ในด้าน
ที่กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมหมายรวมถึงการให้บริการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 

วิศวกรรมโยธาจัดเป็นสาขาหน่ึงในงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งผู้จะทํางานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ต้อง
ได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสอบผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกร อาชีพที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้วิศวกร
โยธา จึงมีทั้งงานในภาครัฐและเอกชน เช่นการเป็นผู้ออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเป็นผู้
ตรวจสอบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่ต้องการวิศวกรโยธาใน
งานหลัก ได้แก่ 1.ภาครัฐ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทาง
หลวง กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า รวมทั้งหน่วยงานในส่วนการปกครอง
ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล เป็นต้น 2.รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง การประปา ปตท. เป็นต้น และ 3.ภาคเอกชน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาและ
ออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหรือหน่วยงานบริการทางเทคนิค เช่น งานสนับสนุนการขาย 
งานบริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

เอกสารฉบับน้ีต้องการนําเสนอองค์ความรู้ในเร่ือง การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว
และแรงลม มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆในการออกแบบ การออกแบบอาคาร
เหล็ก 4 ชั้น การออกแบบแบบคํ้ายันเหล็กเบื้องต้น การออกแบบเพื่อเสถียรภาพของโครงสร้าง และการ
ออกแบบข้อต่อเบื้องต้น เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่กําลังพลของ รร.จปร. วิศวกร นักศึกษา และประชาชนที่
สนใจ โดยเฉพาะวิศวกรที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร  
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แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

ช่ือผลงาน การบริการวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

เจ้าของผลงาน   กวย.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ภูมิปัญญา 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่กําลังพลของ รร.จปร. วิศวกร นักศึกษา และประชาชนที่
สนใจ โดยเฉพาะวิศวกรที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร ในการ
อบรมเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร ซึ่ง “วิศวกร” จัดเป็นวิชาชีพที่ต้อง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญจากประสบการณ์ในการทํางานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมี
ความแตกต่างกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ 
การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเคร่ืองชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบ
ขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่
วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิค
และการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

ลักษณะของผลงาน 

เป็นเอกสารประกอบการบรรยายการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. วิทยากรและผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

๒. วิทยากรมีความรู้และความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในการบรรยาย 

ความสัมฤทธิ์ 

กําลังพลของ รร.จปร. วิศวกร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะวิศวกรที่ต้องการเตรียม
ความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร ที่เข้ารับการอบรมเร่ืองการออกแบบโครงสร้าง
เหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร มีความรู้ในเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว
และแรงลม มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆในการออกแบบ การออกแบบอาคาร
เหล็ก 4 ชั้น การออกแบบแบบคํ้ายันเหล็กเบื้องต้น การออกแบบเพื่อเสถียรภาพของโครงสร้าง และการ
ออกแบบข้อต่อเบื้องต้น เป็นต้น และวิศวกรที่เข้ารับการอบรมพร้อมและเข้าใจในการเลื่อนระดับจากภาคี
วิศวกรเป็นสามัญวิศวกร 

 



ความภาคภูมิใจ 

๑. กําลังพลของ รร.จปร. วิศวกร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการออกแบบ
โครงสร้างเหล็ก 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้วิศวกรมีความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร  

สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ กําลังพล รร.จปร. ประชาชน และประเทศ ในภาวะวิกฤติด้านพลังงาน  

๓. สามารถเผยแผ่ความรู้ ใหแ้ก่ กําลังพลของ รร.จปร. วิศวกร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ นําความรู้ใน
เรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

                                                                                               ตรวจถูกต้อง  

ร.อ.    ต้องการ แก้วเฉลิมทอง 

(  ต้องการ แก้วเฉลิมทอง  ) 
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