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หลักการเหตุผล 
    

 ปัจจุบันวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ถูกน ำมำใช้ในกำรประกอบวิชำชีพของวิศวกรในสำขำต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ส ำเร็จรูปได้กลำยเป็นเคร่ืองมือส ำคัญของวิศวกรในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำทำง
กลศำสตร ์ ที่ท ำให้วิศวกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ควำมรู้พื้นฐำนของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่วิศวกรผู้ใช้เคร่ืองมือที่ทรงพลังนี้จ ำเป็นต้องรู้ โดยควำมรู้พื้นฐำนดังกล่ำวจะมีผลท ำให้วิศวกร
สำมำรถใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่ำงถูกต้องและเช่ียวชำญ กำรใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยไม่มีควำมรู้อย่ำงแท้จริง
อำจเป็นผลให้เกิดควำมผิดพลำดและก่อให้เกิดอันตรำยได้  

 คณะกรรมกำรวิศวกรรมเชิงค ำนวณ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดังกล่ำว จึงเห็นสมควรที่จะจัดอบรมภำยใต้หัวข้อพื้นฐำนวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ส ำหรับวิศวกรขึ้น เพื่อให้วิศวกรที่สนใจได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเป็นผลก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรใช้        
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่ำงถูกต้อง อันเป็นผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำวิชำชีพและลดกำรพึ่งพำต่อวิศวกรต่ำงชำติได้ 
 

  จุดมุ่งหมาย  
 เพื่อปูพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นในกระบวนกำรค ำนวณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อันประกอบไปด้วย 
(1) คณิตศำสตร์พื้นฐำน และควำมหมำยในเชิงวิศวกรรม  
(2) พื้นฐำนวิธีเชิงตัวเลขท่ีส ำคัญ   
(3)  พื้นฐำนวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้โดยง่ำย โดยเน้นกำรใช้งำนของวิศวกรภำคปฏิบัต ิ

 เพื่อให้วิศวกรเข้ำใจโครงสร้ำงและองค์ประกอบของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ส ำเร็จรปู เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมำะสมกับงำน 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 วิศวกรโยธำและเคร่ืองกล ผูต้้องกำรใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกำรประกอบวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โครงการอบรม 
พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวศิวกร 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร)์ 
เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงค านวณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 กุมภาพันธ์ 2561    
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น.  พิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
   โดย ศ.ดร. วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย 
    สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
09.15-10.30 น.  Overview of the Finite Element Method: A Modern Tool for Engineers 
   โดย ศ.ดร. วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย 
    สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
10.30-10.45 น.  พักดื่มน้ ำชำ-กำแฟ 
10.45-12.00 น.  Direct Stiffness Method 
   โดย รศ.ดร. จรูญ  รุ่งอมรรัตน์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.15 น.  General Continuum 
   โดย ศ.ดร. ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
14.15-15.30 น.  Applications of FEM to Truss and Frame Problems 
   โดย ศ.ดร. สุชำติ  ลิ่มกตัญญ ู
    มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
15.30-15.45 น.  พักดื่มน้ ำชำ-กำแฟ 
15.45-17.00 น.  Applications of FEM to Plate, Shell, and Solid Problems 
   โดย ศ.ดร. พฤทธำ  ณ นคร 
    สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินทร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
    ผศ.ดร. เอกชัย  ชัยชนะศิริ 
    มหำวิทยำลัยมหิดล 
  



  

 

 
วันศุกรท์ี่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561    
09.15-10.30 น.  Applications of FEM to Tall Building Problems 
   โดย ผศ.ดร. อนันต์  นิ่มทวัฒน์ 
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
    ดร. วิเชียร  โสมณวัฒน ์
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
10.30-10.45 น.  พักดื่มน้ ำชำ-กำแฟ 
10.45-12.00 น.  Applications of FEM to Bridge Problems 
   โดย ดร. ธรรมนูญ  สุส ำเภำ 
    มหำวิทยำลัยรังสิต 
12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.15 น.  Applications of FEM to Buckling Problems of Frames 
   โดย ดร. เสวกชัย  ตั้งอร่ำมวงศ ์
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
14.15-15.30 น.  Applications of FEM to Structural Dynamics Problems 
   โดย ผศ.ดร. ชินพฒัน์  บัวชำต ิ
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
15.30-15.45 น.  พักดื่มน้ ำชำ-กำแฟ 
15.45-17.00 น.  Good Modeling Practices 
   โดย ศ.ดร. วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย 
    สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
 
    
  
 

 
ติดตอ่สอบถามและลงทะเบียนได้ที่  

 คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508      
 โทรสาร. 02-184-4662   

www.eit.or.th   e-mail : pt3972@gmail.com 
  

http://www.eit.or.th/
mailto:pt3972@gmail.com


  

 

 
 
 
 
 

โครงการอบรม 
พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวศิวกร 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร)์        
เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงค านวณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
ชื่อ        นำมสกุล       

หนว่ยงำน              

เลขที่     หมู ่   อำคำร         

ซอย     ถนน     ต ำบล/แขวง     

อ ำเภอ/เขต    จังหวดั    รหัสไปรษณีย์     

มือถือ :      โทรศัพท์ :         

โทรสำร  :       e-mail  :       

เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี :     ส ำนักงำนใหญ่   สำขำ    

ผู้ประสำนงำน :       โทรศัพท์ :      

มือถือ      e-mail              

อัตราค่าลงทะเบียน 
 นิสติ/นักศกึษำ+ส ำเนำบัตรนักศกึษำ ป.ตรี+ป.โท   2,000    บำท 

 สมำชิก วสท.       4,000  บำท   

 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคลทั่วไป       5,600  บำท 

(อัตรำนี้รวมภำษมีูลค่ำเพ่ิม 7% เอกสำร อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน  และได้รบักำรยกเว้นภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3%) 
 

การช าระเงิน 
 

 ช ำระเงนิหน้ำงำน                    โอนเงนิเข้ำบญัชีออมทรัพย ์
- สมำคมวิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสภำกำชำดไทย เลขที ่045-2-03026-1 
  ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6 
 



  

 

วิศวกรรมถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.)  

487 รามค าแหง 39 (ซ.เทพลีลา 21) ถ.รามค าแหง  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310  

โทร. 02-184 4600-9, Fax: 02-184-4662 www.eit.or.th  e-mail  : eit@
eit.or.th
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