
 
 

โครงการอบรมเร่ือง 
 “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎโีครงสร้าง” (Theory of Structure)” รุ่นที ่5 

(เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) 

วนัที ่17 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบนัวศิวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
---------------------------------------------------------- 

หลกัการและเหตุผล 
 พ้ืนฐานทฤษฎีโครงสร้างมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองดว้ยวิศวกรจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการพ้ืนฐานใน
การวิเคราะห์โครงสร้างทั้งแบบ Structure Determinate และ Structure Indeterminate การเขียน  Shear Force Diagram และ Bending 
Moment Diagram เพ่ือให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผูท่ี้ตอ้งทบทวนความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป รวมถึงเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการสอบเล่ือนระดบัเป็นสามญั 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.) 
2. วศิวกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. บุคลากรทัว่ไปท่ีมีความสนใจ 

 

วทิยากร ดร.ธเนศ  วีระศิริ 

 นายก วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วนัที ่1 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. การจ าแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate  

10.45 – 12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

12.00 – 16.00 น. - การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน โครงขอ้หมุน โครงขอ้แขง็ 

  - การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram 

วนัที ่2 

09.00 – 12.00 น. - Structure Indeterminate 

   - วิธีวิเคราะห์ดว้ย Three Moment Equation 

   - วิธีวิเคราะห์ดว้ย Slope Deflection   

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.00 น. วิธีวิเคราะห์ดว้ย Moment Distribution 

Coffee Break  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที่: สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524 (คุณชฎาพร) 
       โทรสาร. 02-184-4662   e-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ eit@eit.or.th 

CPD 18 หน่วย 
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ใบสมัคร 
โครงการอบรมเร่ือง“การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎโีครงสร้าง” (Theory of Structure)” รุ่นที5่ 

(เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบสามัญวศิวกร) 

วนัที ่17 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบนัวศิวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
 

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี(้กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ....................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ....................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษทั) ……………………………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ี .......................... หมู่ท่ี .................................. อาคาร  ..........................................................  ซอย   ...............................................  

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต .......................................................  

จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................................. โทรศพัท ์......................................................  

โทรสาร ................................................................................................ E-mail : ...................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย .............................................................................  โทรศพัท ์  .................................................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  .........................................................................   ส านกังานใหญ่    สาขา .............................................  
อตัราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.       4,500  บาท/ท่าน 
 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ / บุคคลทัว่ไป  5,000  บาท/ท่าน 

 (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 

 

 

 

 
 

การช าระเงนิ 

เงนิสด  ณ ท่ีท าการสมาคม   
เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1  
• ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 
• ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ:     กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรมท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ  

    ส่งมาท่ีอีเมลล ์chadaporn.eit@gmail.com  หรือ fax: 02-184-4662 
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