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จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันเหล็กข้ึนรูปเย็นไดรับความสนใจมากข้ึน ดวยคุณประโยชนหลากหลายของเหล็กข้ึนรูปเย็น

เชน น้ําหนักเบา ประหยัดวัสดุ ระบบการติดตั้งแบบโบลท สกรู ทําใหงานกอสรางรวดเร็ว เหล็กไมเกิดสนิม จากการ
เคลือบดวยโลหะ มีความปลอดภัยในการทํางาน ควบคุมคุณภาพของงานท่ีงาย รวมถึงสะดวกและประหยัดตนทุนใน
การขนสง  เหล็กข้ึนรูปเย็นจึงไดถูกนําไปใชในการออกแบบงานกอสรางมากมายเชน หลังคา ผนัง งานโครงสราง แป
โครงถัก

ดวยคุณสมบัติท่ีตางจากเหล็กรีดรอน  คือเหล็กข้ึนรูปเย็นมีกําลังท่ีจุดคราก (Yield Strength) ท่ีสูงกวาทําให
เหล็กข้ึนรูปเย็นท่ีออกแบบดวยน้ําหนักท่ีนอยกวาเหล็กรีดรอน ไดโครงอาคารท่ีท่ีมีน้ําหนักเบากวา และความหนาท่ีบาง
กวา ดวยสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน การออกแบบของเหล็กข้ึนรูปเย็นจึงแตกตางจากเหล็กรีดรอนในบางกรณี โดยเฉพาะ
เหล็กท่ีมีอัตราสวนความกวางตอความหนามาก หากผูออกแบบไมเขาใจและนํามาคํานวณผิดวิธี อาจเกิดความเสียหาย
ใหกับงานกอสรางได และโดยท่ัวไปเหล็กข้ึนรูปเย็นถูกนํามาใชในงานโครงสรางหลังคา และผนัง ของอาคารท่ีไมสูงมาก
นัก (Low-Rise Building) ซึ่งการออกแบบมักจะเก่ียวของกับแรงลมท่ีกระทําตอสวนตางๆ ของอาคารเชน แรงลมท่ี
กระทําตอโครงสรางหลังคา แรงลมท่ีกระทําตอแผนหลังคาและผนังอาคารซึ่งจะเปนโครงสรางรอง ดวยเหตุนี้  วสท. จงึ
ไดจัดใหมีการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น (ข้ันพ้ืนฐาน) เพ่ือใหความรูกับวิศวกร ไดนําไปใชใน
การออกแบบ ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดการวิบัติเนื่องจากการออกแบบท่ีผิดพลาดได โดยการอบรมนี้ใชมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารเหล็กข้ึนรูปเย็น EIT Standard 1024-53 เปนหลัก ท้ังนี้รวมไปถึงการออกแบบโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยในการออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น (Cold Formed Steel Design Software)

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. พฤติกรรมของโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10.00-10.15 น พักรับประทานอาหารวาง
10.15-12.00 น หลักการออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น แนวความคิดหนาตดัประสิทธผิล

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
13.00-14.30 น. หลักการออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น แนวความคิดหนาตดัประสิทธผิล

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.15 น. ตัวอยางการออกแบบ โดยวิธีหนาตัดประสิทธิผล

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



วันเสารที่ 29 กันยายน 2561
09.00-10.30 น. การใชงานโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็นแบบกลองในโครงการกอสรางตางๆ

บริษัท นายมาโนชณ  ทะปะละ แปซิฟก ไพพ (ประเทศไทย) จาํกัด
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. การใชงานโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็นในโครงการกอสรางตางๆ

บรรยายโดย นายมานะ  จรูญพงษศักดิ์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลาง
13.00-16.00 น. ตัวอยางการคํานวณออกแบบคาน โครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น และการใชโปรแกรมชวยคํานวณ

บรรยายโดย พนัเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2561
09.00-10.30 น. ตัวอยางการออกแบบและใชโปรแกรมคํานวณ

บรรยายโดย พนัเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. การใชโปรแกรมคํานวณ CFS (https://www.rsgsoftware.com/)

บรรยายโดย พนัเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลาง
13.00-14.30 น. การใชโปรแกรมคํานวณ CFS (https://www.rsgsoftware.com/)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.30 น. การวิเคราะหและออกแบบ โครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น จากประสบการณการออกแบบในประเทศไทย

บรรยายโดย พนัเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

สิทธิประโยชนของผูเขาอบรม
1. นิติบุคคลมีสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสูงสุด 200% ของรายจายคาเขาอบรม
2. มีสิทธิรับหนวยพัฒนาความรู (PDU) เพ่ือประโยชนในการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
3. คูมือการออกแบบอาคารเหล็กข้ึนรูปเย็น วสท.
4. หนังสือมาตรฐานออกแบบอาคารเหล็กข้ึนรูปเย็น วสท.

หมายเหตุ : สงใบสมัครทางโทรสาร 0-2184-4662
สอบถามรายละเอียดไดท่ี  คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ โทรศัพท หมายเลข 0-2184-4600-9 ตอ 510

E-mail: runglawan@eit.or.th



ใบสมัครโครงการอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป” (ข้ันพื้นฐาน) รุนท่ี 7
ระหวางวันท่ี 28-30 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ชื่อ-นามสกุล 1)………………………………………………………….……………เลขท่ีสมาชิก วสท.................................................
2) ……………………………………………………………………...เลขท่ีสมาชิก วสท.....……………..…............…………..

หนวยงาน ……………………………………………………………………………………………………….....................………………………...
ท่ีอยู ……………………………………………………………………………….…………………………………......................…………………….
…………………………………………..………………….……………………………………………………………….........................……………..
โทรศัพท ……………………………………….โทรสาร …………………………..…E-mail : .………………………………………..............
คาลงทะเบียน
ประเภท จายภายในวันที่ 21 ก.ย.61 จายหลังวันที่ 21 ก.ย. 61
สมาชิก วสท.  5,500 บาท  6,000 บาท
ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ  6,000 บาท  6,500 บาท
บุคคลทั่วไป  6,500 บาท  7,000 บาท

(ราคานี้รวมเอกสาร อาหาร ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% หนวยงานราชการสามารถเบิก
คาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
การชําระเงิน
 เงินสดจายท่ี อาคาร วสท. ชั้น 5 ซ.รามคําแหง 39
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

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

หมายเหตุ : สงใบสมัครทางโทรสาร 0-2184-4662 หรือ E-mail: runglawan@eit.or.th
ขอปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี

กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน


