
CPD 27 หน่วย

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร

รุ่นที่ 13

การอบรมเรื่อง 

จัดโดย
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ สภาวิศวกร
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การอบรมเรื่อง

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
และ สภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล

 “วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำานาญจากประสบการณ์

ในการทำางานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของ

การปฏิบัติงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน 

ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมท้ังความรู้ท่ีสามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ 

การขอเล่ือนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในการทำางานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

ของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเทคนิค

และการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การออกแบบ

โครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร

เป็นสามัญวิศวกร
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กำาหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน 

 บรรยายโดย  นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล

   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15 น. การทบทวนการออกแบบโครงสร้างเหล็กขององค์อาคารรับแรงดึง

 แรงดัด แรงอัด

 บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15 น. วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน

 บรรยายโดย  นายมาโนชณ์ ทะปะละ

   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.30 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น

 บรรยายโดย  ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

09.00-11.00 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว และแรงลม 

 บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.00-11.15 น. รับประทานอาหารว่าง

11.15-12.15 น. การเตรียมชิ้นงานโครงสร้างเหล็กให้ได้มาตรฐาน (Fabrication)

 บรรยายโดย คุณกานต์ พงษ์นุ่มกุล

   บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.15-14.30 น. มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆ

 ในการออกแบบ

 บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล

   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น. ตัวอย่างการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น 

 บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล

   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวันอาท

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

09.00-10.30 น. การออกแบบแบบคำ้ายันเหล็กเบื้องต้น

 บรรยายโดย อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. การออกแบบเพื่อเสถียรภาพของโครงสร้าง

 บรรยายโดย ดร.ชัยชาญ สุทธิกานต์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น

 บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น. การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น (ต่อ)

 บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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แผนที่ วสท.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510   โทรสาร 02-319-2710-1
E-mail : runglawan@eit.or.th  Homepage: www.eit.or.th

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 27 หน่วย เพื่อประโยชน์ใน

การเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

 นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200%ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548 

 ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. 2550 ซึ่งกำาหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่

ลูกจ้างไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50  ของลูกจ้างทั้งหมด
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การชำาระเงิน

ค่าลงทะเบียน อัตรานี้รวมภาษี 7% และได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3%

 m เงินสด  ชำาระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5  (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
 m เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 m โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
  ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6  หรือ
  Ø ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6  หรือ
  Ø ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลบที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-184-4597-8 หรือ
E-mail : runglawan@eit.or.th โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน)

ใบสมัครการอบรมเร่ืองการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพ่ือการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นท่ี 13

ระหว่างวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร

ขอสำารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร)

1. ชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก วสท.  เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร 

2. ชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก วสท.  เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร 

บริษัท/หน่วยงาน

เลขที่ หมู่ ซอย ถนน

ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร E-mail : 

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี  r สำานักงานใหญ่  หรือ r สาขา

**โปรดอ่าน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร 
หมายเหตุ  กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำาใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) 

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาให้กับสมาชิก 1,000 คนแรกเท่านั้น**

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 0 2935 6860-8 ต่อ 306)

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและไ้ด้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำานวน 
            2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน(ชำาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำานวนของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน  คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 ประเภท	 จ่ายภายในวันที่	27	ต.ค.	60	 จ่ายหลังวันที่	27	ต.ค.	60

สมาชิก วสท. r 5,400 บาท r 6,000 บาท

ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ r 6,000 บาท r 6,500 บาท

 บุคคลทั่วไป r 6,500 บาท r 7,000 บาท


