PDU : 18 หน่วย
จำ�นวนที่รับ 60 ท่าน

การอบรมเรื่อง

การออกแบบจุดต่อและการสร้าง
ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำ�เร็จรูป
รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ฟรี ! คู่มือการจัดทำ�รายละเอียด
โครงสร้างเหล็ก

การอบรมเรื่อง

การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กส�ำเร็จรูป รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั ทีแ่ รงงานช่างก่อสร้างมีความขาดแคลน ผูร้ บั เหมาและผูป้ ระกอบการ
ในธุรกิจก่อสร้างหลายรายจึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับตัว หันมาก่อสร้างด้วยระบบส�ำเร็จรูปที่ผลิต
ส�ำเร็จมาพร้อมประกอบที่หน้างานให้มากยิ่งขึ้น ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการน�ำมาใช้เป็น
โครงสร้างส�ำเร็จรูปดังกล่าวนี้คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่มีการน�ำสลักเกลียว (Bolt
& Nut) มาช่วยในการต่อประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง เพื่อทดแทนการเชื่อม (Welding) ที่หน้า
งาน อันจะสามารถลดจ�ำนวนคนงานและระยะเวลาด�ำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยัง
สามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการด�ำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็น
การบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด
อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ส�ำเร็จรูป คือ การออกแบบจุดต่อ(Connection)ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
และเอื้ออ�ำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถท�ำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่
ยุง่ ยากและสลับซับซ้อน การสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิน้ ส่วนโครงสร้างเหล็ก
ส�ำเร็จรูป” นี้ นอกจากจะน�ำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของข้อต่อและขั้นตอนการออกแบบเพื่อ
รองรับต่อการวิบตั ขิ องจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) แล้ว เนือ้ หาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึง
วิธีการท�ำแบบรายละเอียดส�ำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึง
การน�ำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท�ำแบบจ�ำลองโครงสร้างส�ำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง
การจัดท�ำรายละเอียดชิน้ ส่วนเพือ่ ขึน้ รูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean)
ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1. นิติบุคคลมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม
2. มีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร
สภาวิศวกร
3. คู่มือการจัดท�ำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาและบุคคลที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ติดต่อ คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 522 โทรสาร 02-319-2710-1
E-mail : namsai.eit@gmail.com www.eit.or.th
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กำ�หนดการ

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร: คุณณัฐพล สุทธิธรรม)
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00-16.30 น.
ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการท�ำ Connection detail
- ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก
- มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้าง
เหล็กของประเทศไทย
- กระบวนการงานก่อสร้าง (Construction workflow)
- กระบวนการในการท�ำ connection detail
- กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
- วิธีการและขั้นตอนในการท�ำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก
- การท�ำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย
- กรณีศกึ ษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่
- เทคโนโลยีการท�ำ Steel detailing ในอนาคต
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร : ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล)
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.30 - 10.30 น.
ความรู้พื้นฐาน
- Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจ�ำกัด (limit State) ที่
เกี่ยวข้อง
- การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน
- ตัวอย่างการค�ำนวณ
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
จุดต่อรับแรงเฉือน
- ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือก
ใช้งาน
- สภาวะจ�ำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ
- ตัวอย่างการค�ำนวณ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
จุดต่อรับโมเมนต์ดัด
- ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด
- สภาวะจ�ำกัดของจุดต่อรับแรงดัด
- ตัวอย่างการค�ำนวณ
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14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
สภาวะจ�ำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ
- สภาวะจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระท�ำเป็นจุด
(Concentrated Load)
- สภาวะจ�ำกัดทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)
- การออกแบบ Stiffener
- ตัวอย่างการค�ำนวณ

ประวัติวิทยากร

1. ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล
ต�ำแหน่ง อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
- วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
- โครงสร้างเหล็ก (Steel Structures)
- จุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connectionห)
- การวิเคราะห์แบบไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis)
2. คุณณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)
ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมโครงสร้างจาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาโท
MBA หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส จาก บริษัท Thornton - Tomasetti Engineers
ส�ำนักงานสาขามลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รองประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ�ำกัด กรุงเทพ
- อาจารย์ประจ�ำ โครงการวิศวกรรมการจัดการธุรกิจ Engineering Business Management
(EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- ที่ปรึกษา บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)
4

ใบสมัครการอบรบ
การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กส�ำเร็จรูป รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

1. ชื่อ – นามสกุล....................................................................เลขที่สมาชิก วสท.............................
2. ชื่อ – นามสกุล....................................................................เลขที่สมาชิก วสท.............................
บริษัท / หน่วยงาน..........................................................................................................................
เลขที่...................หมู่ที่..............อาคาร..................................ซอย..................................................
ถนน....................................ต�ำบล/แขวง....................................อ�ำเภอ/เขต....................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์........................................
โทรสาร.................................มือถือ.................................E-mail....................................................
ผูป้ ระสานงานโดย ...........................................................โทรศัพท์...................................................
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี......................................... r ส�ำนักงานใหญ่ หรือ r สาขา ..............................
ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
r สมาชิก วสท.
r ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
r บุคคลทั่วไป

ราคา

5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท

การชำ�ระเงิน (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

m ชำ�ระเงินสด ณ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
m เช็ค
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
m โอนเงิน
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
เลขที่ 140-2-30221-6
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
			
สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
Ø ธนาคารกรุงเทพ
			
สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4
Ø ธนาคารกรุงไทย
(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-319-2710-1
หรือ E-mail : namsai.eit@gmail.com โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน)
ข้อปฏิบตั กิ รณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ ในและต่างประเทศ และได้ช�ำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน
ล่วงหน้า ดังนี้
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�ำนวน
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช�ำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
				 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจ�ำนวนของค่าลงทะเบียน
				 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
				 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
				 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

