
(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)

จัดโดย 

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเรื่อง

“การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง
(Theory of Structure)”

วันที่ 28-29 เมษายน 2561 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

PDU/CPD 18 หน่วย

รุ่นที่ 4



ก�าหนดการสัมมนา
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การจ�าแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate 
10.45 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 16.00 น. - การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน  โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง
    - การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
09.00 – 12.00 น. - Structure Indeterminate
     -  วิธีวิเคราะห์ด้วย Three Moment Equation
     -  วิธีวิเคราะห์ด้วย Slope Deflection  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. วิธีวิเคราะห์ด้วย Moment Distribution
หมายเหตุ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30– 14.45 น. Coffee Break

โครงการอบรมเรื่อง
“การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)”  

(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 4
วันท่ี 28-29 เมษายน 2561 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)   ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

 พื้นฐานทฤษฎีโครงสร้างมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยวิศวกรจ�าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งแบบ Structure Deter-
minate และ Structure Indeterminate การเขียน Shear Force Diagram และ Bending 
Moment Diagram เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้พ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์โครงสร้างข้ันสูงต่อไป รวมถึงเป็นพ้ืนฐานส�าหรับการสอบเล่ือนระดับเป็นสามญัวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย
 นายช่าง (ปวช./ปวส.) วิศวกรที่เกี่ยวข้อง  และบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
วิทยากร
 ดร.ธเนศ  วีระศิร ิ  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 (คุณชฎาพร) โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com หรือ eit@eit.or.th
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“การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)”
(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 4

วันท่ี 28-29 เมษายน 2561 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

¦	 เงินสด	 ณ	ที่ทำ�ก�รสม�คม

¦	 เช็ค	 สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย		ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

¦	 โอนเงิน	 เข้�บัญชี	เงินฝ�กออมทรัพย์	ช่ือบัญชี	“สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์”	

  	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย	 เลขบัญชี	045-2-03026-1	

  	 ธน�ค�รกรุงเทพ	ส�ข�สุรวงศ์		 เลขบัญชี	147-4-32388-6	

  	 ธน�ค�รกรุงไทย	ส�ข�จ�มจุรีสแควร์		 เลขบัญชี	162-0-09914-4

ขอสำ�รองร�ยชื่อเข้�ร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณ�เขียนชือ-น�มสกุลตัวบรรจงเพื่อคว�มถูกต้องของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท.

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท.

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท.   

ที่อยู่หน่วยงาน /บริษัท.

เลขที่  หมู่ที่ อาคาร  ซอย 

ถนน ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต

จังหวัด  รหัสไปรษณีย์.   โทรศัพท์ 

โทรสาร  E-mail:  

ผู้ประสานงานโดย  โทรศัพท์ .....  

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี   ส�านักงานใหญ่    สาขา

การช�าระเงิน

 สมาชิก วสท.  ท่านละ 4,500 บาท 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป  ท่านละ 5,000 บาท

กรณีท่ีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำานวน 

      กรณีท่ีผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังน้ี
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำานวนของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 - แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย 
และวสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

ท่านที่ช�าระค่าลงทะเบียนในอัตรา ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกฟรี 1 ปี 
(ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกที่ www.eit.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและมายื่นในวันอบรม)

(ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำาระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 หรือ email: chadaporn.eit@gmail.com)

อัตราค่าลงทะเบียน
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