
กําหนดการอบรมเรื่อง
การออกแบบโครงสรางเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเปนสามัญวิศวกร รุนท่ี 14

ระหวางวันท่ี 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร วสท.
จัดโดย อนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ(วสท.)

หลักการและเหตุผล
“วิศวกร” วิชาชีพท่ีตองมีความรูความสามารถและความชํานาญจากประสบการณในการทํางานอยาง
เชี่ยวชาญท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบขายของการปฏิบัติงานและหนาท่ีความ
รับผิดชอบของวิศวกรแตละระดับอาจจะมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับประสบการณและผลงาน
รวมท้ังความรูท่ีสามารถอางอิงไดตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีแสดงถึง
ความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานของผูปฏิบัติงานอีกท้ังยังเปนเครื่องชี้บงขอบขาย
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนของวิศวกรแตละระดับอีกดวยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรมถือเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรูความสามารถใหแกวิศวกรผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานความรูทางดานเทคนิคและการประยุกตใชเชิง
วิศวกรรมในระดับท่ีสามารถแขงขันไดในระดับโลก

คณะอนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงจัดใหมีการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสรางเหล็กเพื่อการ
เตรียมตัวเปนสามัญวิศวกร” ข้ึนวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแกวิศวกร และเปน
เตรียมความพรอมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเปนสามัญวิศวกร

กําหนดการ
วันพฤหัสบดท่ีี 28 มิถุนายน 2561
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 วัสดุท่ีใชในงานออกแบบโครงสรางเหล็กและการใชงาน

บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุลบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
10.00-10.15 รับประทานอาหารวาง
10.15-12.15 การทบทวนการออกแบบโครงสรางเหล็กขององคอาคารรับแรงดึง แรงดัด แรงอัด

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เลนวารี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.15 วัสดุท่ีใชในงานออกแบบโครงสรางเหล็กและการใชงาน

บรรยายโดย นายมาโนชณ ทะปะละบริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)
14.15-14.30 รับประทานอาหารวาง
14.30-16.30 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็นเบื้องตน

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน  ภูวรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



วันศุกรท่ี 29 มิถุนายน 2561
09.00-11.00 การออกแบบโครงสรางเหล็กตานทานแผนดินไหว และแรงลม

บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน  ลีลาทวีวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
11.00-11.15 รับประทานอาหารวาง
11.15-12.15 การเตรียมชิ้นงานโครงสรางเหล็กใหไดมาตรฐาน (Fabrication)

โดย คุณกานต พงษนุมกุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.30 มาตรฐานการออกแบบโครงสรางเหล็กและขอพิจารณาตางๆในการออกแบบ

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
14.30-14.45 รับประทานอาหารวาง
14.30-16.30 ตัวอยางการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

วันเสารท่ี 30 มิถุนายน 2561
09.00-10.30 น. การออกแบบแบบคํ้ายันเหล็กเบื้องตน

บรรยายโดยอาจารยวัฒนพงศ หิรัญมาลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.15 น. การออกแบบเพ่ือเสถียรภาพของโครงสราง

บรรยายโดย ดร.ชัยชาญ  สุทธิกานต
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การออกแบบขอตอเบื้องตน

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.30 น. การออกแบบขอตอเบื้องตน(ตอ)

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สิทธิประโยชนของผูเขาอบรม
1. ผูท่ีผานการอบรมจะไดรับหนวยพัฒนาความรู (PDU) 27 หนวย เพ่ือประโยชนในการเลื่อนระดับเปนสามัญ

วิศวกรของสภาวิศวกร
2. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200%ของรายจายคาเขาอบรม ท้ังนี้เปนไปตาม พ.ร.บ. ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 437 พ.ศ. 2548
3. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให

นายจางท่ีมีลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป ตองจัดอบรมใหแกลกูจางไมต่ํากวารอยละ 50  ของลูกจางท้ังหมด
4. ผูเขารวมอบรมท่ีไดรับอนุญาตจากตนสังกัด สามารถเขารวมอบรมโดยไมถือวาเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิก

คาลงทะเบียนอบรมไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง



ใบสมัคร การอบรมเรื่อง
การออกแบบโครงสรางเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเปนสามัญวิศวกร รุนท่ี 14

ระหวางวันท่ี 28-30 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย อนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ(วสท.)

1.ชื่อ-สกุล...........................................................................................เลขสมาชิก.........................
มือถือ............................................................E-mail …………………………………………………………..
2.ชื่อ-สกุล...........................................................................................เลขสมาชิก.........................
มือถือ............................................................E-mail …………………………………………………………..
บริษัท/หนวยงาน..........................................................................................................................
เลขท่ี..................หมู.............ซอย.................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย.................................................
โทรศัทพ..............................................................โทรสาร............................................................
E-mail …………………………………………………………………………………………...................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................................. สาขา  สํานักงานใหญ

อัตราคาลงทะเบียน
จายภายในวันท่ี 22 มิถุนายน 61 จายหลังวันท่ี 22 มิถุนายน 61

สมาชิก วสท.  5400 บาท  6000 บาท
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  6000 บาท  6500 บาท
บุคคลท่ัวไป  6500 บาท  7000 บาท

หมายเหตุ อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และไดรับการยกเวนภาษี หัก ณ ท่ี จาย 3%

การชําระเงิน
เงินสด ชําระเงินสดท่ี อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
เช็คสั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงินเขาบัญชี เงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ีบัญชี  140-2-30221-6 หรือ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส เลบท่ีบัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินแลวกรุณาแฟกซใบโอนมาท่ี วสท. โทรสาร , 02-184-4662 หรือ E-mail : runglawan@eit.or.th โดย
ระบุโครงการ ชื่อผูเขารวม ท่ีอยูท่ีจะออกใบเสร็จใหชัดเจน)


