
การฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม ่

ระหว่างวันที่ 6 พฤศจกิายน – 27 ธันวาคม 2562 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

บรรยายการฝึกอบรมแต่ละวิชาชีพ ในแต่ละวันดังนี้ 

วันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 

 เปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน) 

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 7 พฤศจกิายน 2562 “การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” 

 การเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 การตั้งค่าการท างานของโปรแกรมเขียนแบบ 

  โดย นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 

วันที่ 8 พฤศจกิายน 2562 “การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” 

 เขียนแบบอาคาร แบบบ้านใต้ถุนสูง 2 ชั้น 

 การสร้าง Layer การใช้ค าสั่งเครื่องมือการเขียน ขั้นตอนและเทคนิคการการแบบ
ก่อสร้าง 

  โดย นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 “การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” 

 เขียนแบบอาคาร แบบบ้านใต้ถุนสูง 2 ชั้น 

 การเขียน รูปด้าน รูปตัด , การดราฟแบบก่อสร้าง จากไฟล์ PDF , ความเชื่อมโยงกบั
โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับ โปรแกรมเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

  โดย นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 

 

 



วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 “การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” 

 การเขียนรายการประกอบแบบ สัญลักษณ์ วัสดุผิวพื้น-ผนัง-ฝ้าเพดาน  การปร้ินแบบ 
การแปลงไฟล์สู่โปรแกรมอื่นๆ 

  โดย นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 “การส ารวจอาคาร” 

 ศึกษาดูงานสถานที่ก่อสรา้ง อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สูง 10 ชั้น 

 โดย นายมังกร อโนมะศิริ นายช่างโยธาช านาญงาน 

               นายภาวิช แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 “การประมาณราคา” 

 บรรยาย หัวข้อ หลักการในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

  โดย นายสุพล กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 “การประมาณราคา” 

 บรรยาย หัวข้อ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  โดย นายสุพล กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 “การประมาณราคา” 

 บรรยาย หัวข้อ การท าราคากลางในงานก่อสร้าง 

  โดย นายสุพล กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 “การประมาณราคา” 

 บรรยาย หัวข้อ แนวทาง วิธีการปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ ค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง 

 โดย นายสุพล กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 “งานก ากับการควบคุมการก่อสร้างและเทคโนโลยี” 



 บรรยายหัวข้อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม 

โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 “งานก ากับการควบคุมการก่อสร้างและเทคโนโลยี” 

 บรรยายหัวข้อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม 

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 “งานก ากับการควบคุมการก่อสร้างและเทคโนโลยี” 

 บรรยายหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานก่อสร้าง 

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 “งานก ากับการควบคุมการก่อสร้างและเทคโนโลยี” 

 บรรยายหัวข้อ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 “การตรวจการจ้างและควบคมุงานก่อสร้าง” 

 บรรยายหัวข้อ การตรวจการจ้าง 

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 “การตรวจการจ้างและควบคมุงานก่อสร้าง” 

 บรรยายหัวข้อ การควบคมุงานก่อสร้าง 

                   และศกึษาดูงานสถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา 

  โดย นายมังกร อโนมะศิริ นายช่างโยธาช านาญงาน 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 “การตรวจการจ้างและควบคมุงานก่อสร้าง” 

 บรรยายหัวข้อ ระบบระบายอากาศ 

  โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 “การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” 



 การเขียนแบบงานส ารวจ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

  โดย นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562“แนวทางการเขียนผังส ารวจ(ผังบริเวณ)”      

โดย นายสุรเทพ  สุกใส สถาปนิกปฏิบัติการ 

นายภาวิช   แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 “ส ารวจท าผังบริเวณภาคสนาม” 

โดย นายมังกร  อโนมะศิริ นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายภาวิช  แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

นายพงศกร ทิวงค์ษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 “ส ารวจท าผังบริเวณภาคสนาม(ต่อ)” 

โดย นายมังกร  อโนมะศิริ  นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายภาวิช  แก้วสมบัติ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

นายพงศกร ทิวงค์ษา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562   “การเขียนแบบผังบริเวณจากค่าที่ค านวณได้ภาคสนาม” 

โดย นายมังกร  อโนมะศิริ นายช่างโยธาช านาญงาน 

นายภาวิช  แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562   “การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K )” 

โดย นายจักรกริสน ์ แซ่เล้า  วิศวกรโยธาช านาญการ 

นางสาวนัชชา   นพคุณ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562   “การส ารวจซ่อมแซมปรับปรุงและก าหนดรายการ” 



โดย นายถิราธนัตถ์  ศิริ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

นายพงศกร ทิวงค์ษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

นายภาวิช  แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 “การตรวจงานและควบคุมงาน งานมัณฑนศิลป์” 

โดย นายฉัตรเชษฐ์ สายแผลง มัณฑนกรช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุวรรณี รุ่งเรืองศรี มัณฑนกรช านาญการ 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 “การตรวจงานและควบคุมงาน งานวิศวกรรมเครื่องกล” 

โดย นายเวชยันต์ กล่ันกสิกรณ์    วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562“การตรวจงานและควบคุมงาน งานวิศวกรรมไฟฟ้า” 

โดย นายไพรัช พงศธรกุล  วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

“การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ” 

โดย นายสรพงษ์ ทัพวิมล สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 “การตรวจงานและควบคุมงาน งานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม” 

โดย นายวิจิตร พรมบุตร นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู”้ 

โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู”้ 

โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 “สรุปผลการประเมิน ปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร” 

โดย นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส 
 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


