การสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางเหล็ก” (จังหวัดขอนแกน)
ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมกับ วสท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สนับสนุนโดย
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แปซิฟก ไพพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไบเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒนาการใชเหล็กกับงานกอสรางมีมากขึ้นเปนลําดับ
ไมวาจะเปนงานโครงสรางและงานตกแตง
หรือแมแตโครงการกอสรางที่สําคัญระดับโลกหลายๆ แหง ไดใชโครงสรางเหล็กเปนสวนประกอบและในประเทศไทยเองก็มี
สถานที่สําคัญหลายแหงที่ใชโครงสรางเหล็ก เชน สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม ที่อยูในขั้นตอนการดําเนินงานกอสราง หรือแมแตโครงการกอสรางทั่วไป อาทิเชน โกกังเก็บสินคา และบานพัก
อาศัยก็นยิ มใชโครงสรางเหล็กเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งขอดีในการใชโครงสรางเหล็กคือ
การกอสรางที่รวดเร็วปลอดภัยและ
คาดการณเวลาได(Speedy and Predictable Construction Program) ประหยัดเวลาในการกอสรางทําใหวางแผนงาน
กอสรางทําไดแมนยําโดยแทบจะไมมีของเหลือหรือความสูญเสียที่หนางานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาการใชโครงสรางเหล็กใหคุมคา จําเปนตองทราบถึงการพัฒนาของมาตรฐานโครงสราง
เหล็ก และกระบวนการผลิตและการนําไปใชใหถูกวิธีและประหยัดคาใชจาย รวมถึงการพัฒนาโครงการกอสรางในอนาคตที่
จําเปนจะตองใชงานเหล็กเพิ่มมากขึ้น คณะอนุกรรมสาขาโครงสรางเหล็กเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงจัดใหมี
สัมมนาในหัวขอ “เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางเหล็ก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหแกวิศวกร และสงเสริมใหมีการใชโครงสรางเหล็กเพิ่มมากขึ้น
กําหนดการ
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
08.30-08.45 น ลงทะเบียน
08.45-09.00น. พิธีเปด
โดย รศ.ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
ประธานคณะอนุกรรมสาขาโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.)
09.00-10.00 น. โครงสรางเหล็กกับแผนดินไหว และ การออกแบบอาคารสําหรับพื้นที่เสี่ยงแผนดินไหว
โดย รศ.ดร.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน

10.00 -10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30-11.15 น. วิธกี ารกอสรางโครงสรางเหล็กสมัยใหมและลักษณะการเสียหายของอาคารโครงสรางเหล็กที่พบได
โดย รศ.ดร.ณรงค เหลืองบุตรนาค คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

11.15 -12.00 น. การประยุกตใชโครงสรางเหล็กอยางมีประสิทธิภาพ
โดย นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. การใชทอเหล็กในโครงการกอสรางขนาดใหญ
โดย คุณมาโนชณ ทะปะละบริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)
13.45-14.45 น. มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น
ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ อนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วสท.
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00-16.00 น. หลักการออกแบบโครงสรางเหล็กขึ้นรูปเย็น
ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ อนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วสท.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน
09.00-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.00 น.
14.00-15.00 น.
15.15 น.

การใชโครงสรางเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นในการกอสรางสมัยใหม
โดย คุณธนาพงษ สิงหวนาพงศ บริษัท บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จํากัด
พักรับประทานอาหารวาง
โครงสรางเหล็กกับงานสถาปตยกรรม
โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประกอบและติดตั้งโครงสรางเหล็กในโครงสรางอาคารสูง
โดย นายสมศักดิ์ นวลใย อนุกรรมการโครงสรางเหล็ก วสท.
พักรับประทานอาหารวาง
การปองกันไฟและการปองกันการกัดกรอนโครงสรางเหล็ก
โดย คุณธนา แกวกระจาง บริษัท ไบเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด
รับใบประกาศนียบัตรผานการสัมมนา

สิทธิประโยชนของผูเขาอบรม
1. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับหนวยพัฒนาความรู (PDU) 12 หนวย เพื่อประโยชนในการเลื่อนระดับเปนสามัญ
วิศวกรของสภาวิศวกร
2. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200%ของรายจายคาเขาอบรม ทั้งนี้เปนไปตาม พ.ร.บ. ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
3. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให
นายจางที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมต่ํากวารอยละ 50 ของสูงจางทั้งหมด

ใบสมัครการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีการกอสรางโครงสรางเหล็ก” (จังหวัดขอนแกน)
ระหวางวันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมกับ วสท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สนับสนุนโดย
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไบเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด

ชื่อ-นามสกุล

1)……………………………………………………………………………………….....................................
2)……………………………………………………………………………………….....................................
หนวยงาน ………………………………………………………………………………………………..........................................
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………............................................
โทรศัพท ……………………………............……………….โทรสาร ………………………………………….........................
E-mail : ……………………………………………………………มือถือ……………………………........................................
คาลงทะเบียน
 สมาชิก วสท./ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทานละ 2,500 บาท
 บุคคลทั่วไป
ทานละ 3,000 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และไดรับการยกเวนภาษี ณ ที่จาย 3%
คาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

หนวยงานราชการสามารถเบิก

การชําระเงิน

 เงินสด ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค
สัง่ จาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควส


เลขที่ 045-2-03026-1
เลขที่ 147-4-32388-6
เลขที่ 162-0-09914-4

***ปดรับสมัครการเขารวมสัมมนาภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561***
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงแฟกซ
มาที่ 02-184-4662 E-mai: runglawan@eit.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณรุงลาวรรณ สทานภพ
โทรศัพท 02-319-2410-3 ตอ 510 โทรสาร 02-184-4662 www.eit.or.th

