
 
    

 
 

การอบรมออนไลน์ 
เร่ือง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
หลักการและเหตุผล 

 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กัน
ตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจ ากัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นใน
ภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าท่ียอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง 
โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีก าลังที่ยอมให้
(ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) 
ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ าหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับ
น้ าหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ 

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)           
จึงก าหนดให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพ่ือให้วิศวกรสามามรถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
วิทยากร 

 
 
     
 
 
 

     รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ        รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร      รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
    
 

                 ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล      รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์    
              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

08.30-09.00 น.  เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเร่ิมการอบรม 

09.00-09.30 น.  หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method 

   บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.30–10.30 น.  การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง 

   บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 

10.30-10.45 น.  พักรบัประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.15 น.  การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด 

   บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ  โชตกิไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12.15-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด 

   บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.15 น.  การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column) 

   บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.15 – 17.00 น. ท าแบบทดสอบหลงัอบรม 

 

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 

08.30-09.00 น.  เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเร่ิมการอบรม 

09.00-10.30 น.  การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง 

   บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง 

   บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลาง 

13.00-14.30 น.  การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member) 

   บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.15 น.  การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member) 

   บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

16.15 – 17.00 น. ท าแบบทดสอบหลงัอบรม 
 

 



 
 
 
 

การอบรมออนไลน์ 
เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ-นามสกุล 1)………………………………………………………….……………เลขที่สมาชิก วสท.      

ID LINE :    เบอร์มือถือ    อีเมลล์     

           2) ……………………………………………………………………...เลขที่สมาชิก วสท      

ID LINE :    เบอร์มือถือ    อีเมลล์     

ชื่อหน่วยงาน      ที่อยู่       
              
      เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี    สาขา    

ชื่อผู้ประสานงาน    โทรศัพท์   E-mail :      

ค่าลงทะเบียน 

                ประเภท                      ค่าลงทะเบียน 

สมาชิก วสท.  2,500 บาท 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ  3,000 บาท 

บุคคลทั่วไป  3,000 บาท 

การช าระเงิน 

 เงินสดจ่ายที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 ซ.รามค าแหง 39 

   โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขที่ 140-2-30221-6    
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขท่ีบัญชี  เลขที่ 147-4-32388-6 
  

**โปรดอาน** สิทธิ์ของสมาชกิสภาวิศวกร 
หมายเหตุ กรณีทานที่เปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถน าใบเสร็จไปยื่นเพ่ือขอรับเงินสนับสนนุคาใชจายในการลงทะเบียน 

เขารวมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/คร้ัง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอคร้ังตอป  
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนนุ ค่าใชจายในการลงทะเบียนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชกิ  1,000 คนแรกเทานั้น** 

(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดที่สภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 
 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : CHADAPORN.EIT@GMAIL.COM หรือ โทรสาร.02-184-4662 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชฎาพร  พงษ์อ่ิม 

โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 520    E-mail: chadaporn.eit@gmail.com 
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*  ราคานี้รวมเอกสาร อาหาร 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการ
ยก เ ว้ น ภ า ษี หั ก  ณ  ที่ จ่ า ย  3 % 
หน่วยงานราชการสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั 
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