
 
 

การอบรมออนไลน์หลักสูตร  
การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทาน

แผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได้รับความนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคารอย่างแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
สำหรับโครงสร้างอาคารในอนาคต เพ่ือให้อาคารมีสมรรถนะที่เหมาะสมตลอดอายุการใช้งาน   
 อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้กำหนดจัด
อบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็ก
ต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง” ขึ้น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่
ได้จากการอบรมไปออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 
  
กำหนดการอบรม 
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 

08.30 - 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพ่ือเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม 
09.00-10.30 น.  หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว 
   วิทยากร :  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10.30-10.45 น.  พัก / ถาม-ตอบ 15 นาที 
10.45-12.15 น.  การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ 1304-61 
   วิทยากร : รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12.15-12.30 น.  ถาม-ตอบ 15 นาที  และทำแบบทดสอบหลังอบรม 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 

08.30 - 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพ่ือเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม 

09.00-10.30 น.  การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ 8304-61 
   วิทยากร : รศ.ดร.อัครวัชร  เลน่วารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30-10.45 น.  พัก / ถาม-ตอบ 15 นาที 
10.45-12.15 น.  ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน  

มยผ 1333-61 
   วิทยากร : รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12.15-12.30 น.  ถาม-ตอบ 15 นาที  และทำแบบทดสอบหลังอบรม 
 

PDU   

สอบผ่าน 6 หน่วย 

สอบไม่ผ่าน 4.5 หน่วย 

 

 

 



ข้อควรทราบ!! 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 

1. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ให้แอดเข้าไลน์กลุ่มเฉพาะของหลักสูตร และจะส่งID Meeting 
พร้อมPassword และเอกสารประกอบการบรรยาย ให้ทางกลุ่มไลน์เท่านั้น 

2. ผู้เข้าอบรม ต้องแสดงตัวตน  โดยขอให้ผู้เข้าอบรมใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของท่านตอนเข้าอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM  

เพ่ือความสะดวกในการตรวจเช็ค  และหากท่านไม่แก้ไขชื่อ  วสท. ขออนุญาตตัดชื่อท่านออกจากระบบ 

3. กรณีท่ีผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  แต่รายชื่อไม่ปรากฏอยู่ในห้องเรียน วสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่
ออกวุฒิบัตร เพราะถือว่าท่านมิได้เข้าเรียนในครั้งนี้ 

4. ทุกวันหลังอบรมเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์แบบทดสอบให้ทุกท่านทางไลน์ เนื่องจากเป็นระเบียบของทางสภาวิศวกร โดย
คะแนนที่ได้ในแต่ละครั้งจะต้องเกิน 60% ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคำตอบได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น หากมีข้อสอบข้อเขียนท่าน
จะไม่ทราบคะแนนได้ทันที่เพราะต้องส่งข้อสอบให้วิทยากรตรวจ แต่เราจะวัดจากการส่งข้อสอบถ้าท่านใดไม่ส่งข้อสอบ
ข้อเขียนตามเวลาที่กำหนดวสท. ถือว่าท่านสอบไม่ผ่าน 

5. PDU ที่ท่านจะได้รับ ถ้าสอบผ่านท่านจะได ้6 หน่วย ถ้าสอบไม่ผ่านจะได้ 4.5 หน่วย 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 510   E-mail: runglawan@eit.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครการอบรมออนไลน์หลักสูตร  
การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทาน

แผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

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

ID LINE :    เบอร์มือถือ    อีเมลล์     

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

ID LINE :    เบอร์มือถือ    อีเมลล์     

ชื่อหน่วยงาน      ที่อยู่       
              
      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    สาขา    

ชื่อผู้ประสานงาน    โทรศัพท์   E-mail :      
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภท จ่ายภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 64 

สมาชิก วสท.  1,200  บาท 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป  1,500  บาท 

หมายเหตุ  อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3% 
การชำระเงิน  
เงินสด  ชำระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6  
 
 

**โปรดอ่าน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร 
หมายเหต ุกรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนําใบเสร็จไปย่ืนเพ่ือขอรับเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/คร้ัง/ปี (หนึ่งพนับาทต่อคนต่อคร้ังต่อปี) 
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนนุ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาให้กบัสมาชิก  1,000 คนแรกเท่านั้น** 

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303) 
 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : runglawan@eit.or.th  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 510    E-mail: runglawan@eit.or.th 
 

PDU   

สอบผ่าน 6 หน่วย 

สอบไม่ผ่าน 4.5 หน่วย 

 

 

 


