
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สาธิตการประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กจริง
ณ ชั้น 1 อาคาร วสท.

(workshop)
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หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ท�าให้มี
การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการก่อสร้าง
ในระบบส�าเร็จรูปในปัจจุบัน โครงสร้างเหล็กจึงเป็นการก่อสร้าง ที่สามารถควบคุม คุณภาพทั้งในการผลิต
และการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดแรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุน ลดลง
ตามไปด้วย ซึง่ขัน้ตอนพืน้ฐานใน ระบบการก่อสร้างส�าเรจ็รูป นัน้จะประกอบ ไปด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอน
การออกแบบ ขัน้ตอนการผลติ และขัน้ตอนการตดิตัง้ ซึง่โครงสร้างเหลก็รปูพรรณนัน้เป็นทีน่ยิมกนัมานานมากแล้ว
ในประเทศไทย โดยมขีบวนการผลิตทัง้แบบรีดร้อนและรีดเยน็ และมรีปูแบบมากมายให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละงาน อาคารขนาดใหญ่ทีก่่อสร้างด้วยโครงสร้างเหลก็ในประเทศไทย อาทิเช่น 
 คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงถือโอกาสนี้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ 
งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

(workshop)

“การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่    คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510  โทรสาร 02-184-4662 e-mail : runglawan@eit.or.th 

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สาธิตการประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กจริง ณ ชั้น 1 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ข้อปฏิบตักิรณกีารยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและต่างประเทศ และได้ช�าระเงนิค่าลงทะเบยีน
ก่อนล่วงหน้า ดังนี้
♦ กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�านวน
♦ กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช�าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ�านวนของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน
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ก�าหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
09:00-10:30 น. มาตรฐานวัสดุและการใช้งานโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย
 บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากัด
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. แนวคิดการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการผลิตและติดตั้ง (Design for
 Manufacturing and Assembly)
 - ตัวอย่างโครงอาคารเหล็ก preengineered building
 - รปูแบบจดุต่อ และแนวคดิการออกแบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ โครงสร้างเหลก็
 โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.
12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13:15-14:45 น. เทคโนโลยีในการขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก (Fabrication)
 - ตัวอย่างการขึ้นรูปโครงอาคารเหล็ก Tolerance เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
 - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 - การประสานงานกับผู้ออกแบบและผู้ติดตั้งฯลฯ
 โดย คณุชยัพร ฤทธิเดช บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) 
14:45-15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00-16:30 น. เทคนิคและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก
 - ตวัอย่างโครงการการก่อสร้างโครงอาคารเหลก็ เทคนคิอปุกรณ์ Bolting and      
  Welding การตรวจสอบและ NDT ต่างๆ ]
 โดย คุณสุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ ที่ปรึกษาอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

09.00-09.30 น. แนวคิดการออกแบบอาคารตัวอย่างโครงสร้างเหล็ก
 โดย คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วสท.
09.30-12.00 น. วิธีการและอุปกรณ์ในการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
 โดย คุณกานต์  พงษ์นุ่มกุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากัด
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. ดูงานการประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคารตัวอย่าง
 โดย ทีมงาน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากัด

“การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก”



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตที่ 72/2554

ศฝ.บดินทรเดช�

487 ร�มคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีล�) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9  โทรส�ร 0-2184-4662
E-mail : eit@eit.or.th  Homepage : www.eit.or.th

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อ�ค�ร วสท. ชั้น 5 (ออกจ�กลิฟต์ขว�มือ)
¦ เช็ค ส่ังจ่�ย สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้�บัญชี เงินฝ�กออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์” 
   ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ส�ข�สี่แยกศรีวร�  เลขบัญชี 140-2-30221-6
   ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�สุรวงศ์  เลขบัญชี 147-4-32388-6 
   ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�จ�มจุรีสแควส์  เลขบัญชี 162-0-09914-4

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-น�มสกุล 
ชื่อ-น�มสกุล 
หน่วยง�น/บริษัท
เลขที่  หมู่ที่ อ�ค�ร  ซอย 
ถนน  ตำ�บล/แขวง  อำ�เภอ/เขต 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพท์  โทรส�ร
มือถือ  E-mail:
ชื่อ-สกุล ผู้ประส�นง�นโดย  
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี   สำ�นักง�นใหญ่  หรือ  ส�ข�

¦ สม�ชิก วสท. 4,500 บ�ท
¦ ข้�ร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ 5,000 บ�ท
¦ บุคคลทั่วไป 5,500   บ�ท
หมายเหตุ อัตรานี้ร่วมภาษี 7% และได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-184-4662 หรือ E-mail : runglawan@eit.or.th 
โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน)

“การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” (workshop)
 ใบสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน

การช�าระเงิน

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สาธิตการประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กจริง ณ ชั้น 1 อาคาร วสท.


