
 
การอบรมออนไลน์เร่ือง 

ระบบโครงสร้าง: แกนหลักสู่ความส าเร็จของวิศวกรโครงสร้าง 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 

อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ที่มาของปัญหา 
การที่โครงการก่อสร้างจะประสบความส าเร็จได้นั้น การเลือกรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมจะเป็น

ตัวก าหนดทิศทางดังกล่าว ดังนั้น หากวิศวกรโครงสร้างมีความรู้รอบด้านในการเลือกระบบโครงสร้างที่เหมาะสม
แล้ว การด าเนินโครงการทางวิศวกรรมก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในโครงการอบรมนี้ เน้นที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการเกิดมิติทางความคิดด้านกลไกของการกระจายของน้ าหนักบรรทุกในโครงสร้างประเภทต่างๆ ผ่านการให้
ความรู้จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบโครงสร้าง   

 

ก าหนดการ 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
 โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
 ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. 
08.45-10.00 น. ระบบทางราบ (Horizontal Sub-System) 
 ระบบพ้ืนทางเดียว ระบบพ้ืนสองทาง พ้ืนที่มีคานรองรับ พ้ืนที่รองรับด้วยเสาหรือก าแพง  
 พ้ืนคอนกรีตแรงดังทีหลัง การเลือกรูปแบบพ้ืนในอาคารสูง พื้นเชิงประกอบ รูปแบบการ
 ก่อสร้างพ้ืนอาคาร 

วิทยากร:  รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อ านวยการส านักวิจัย และบริการ

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
10.-15-11.45 ระบบโครงสร้างสะพาน (System of Bridge Structures) 
 โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง ระบบฐานราก ระบบการก่อสร้างสะพาน ระบบของ
 สะพานช่วงสั้น ระบบของสะพานช่วงยาว ระบบของสะพานช่วงยาวพิเศษ โครงสร้างพิเศษใน
 งานสะพาน   

วิทยากร:  ดร.สุกิจ ยินดีสุข 
 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และวิศวกรช านาญการพิเศษ กรมทางหลวง 
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11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.00-14.15 น. ระบบโครงสร้างอาคารสูง (High-Rise Building Systems) 
 ระบบโครงสร้างอาคารสูงส าหรับกรณีต้านแรงแนวดิ่ง กรณีต้านแรงทางข้าง อาคารคอนกรีต 
 อาคารเหล็ก อาคารเชิงประกอบ ระบบบฐานรากอาคาร และระบบการก่อสร้างอาคารสูง 
 วิทยากร:  ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล 
 กรรมการบริหาร Ingen Design Company Limited 
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
14.30-16.00 น. ระบบโครงสร้างหลังคาช่วงยาว (Long-Span Roofs and Structures) 
 ความส าคัญของระบบโครงสร้างต่อการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา
 ในระบบโครงข้อหมุน โครงข้อหมุนสามมิติ หลังคาคอนกรีตอัดแรง หลังคาระบบแผ่นเยื่อและ
 ระบบหลังคาสายเคเบิล 
 วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ 
 รองประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. และ ผู้อ านวยการหลักสูตร
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
***************************************************************************************************** 

 

สิทธิประโยชน์ 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้ นายจ้าง
ท่ี มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
 และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662     
 E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


 

ใบสมัคร** ระบบโครงสร้าง: แกนหลักสู่ความส าเร็จของวิศวกรโครงสร้าง 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (Online Zoom) 

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

ค่าลงทะเบียน   ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
ประเภทสมาชกิ   ช าระเงินภายในวนัที่ 5 สิงหาคม 2564 
 สมาชิก วสท.  1,200 บาท / คน 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1,500 บาท / คน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :            โทรศัพท์                

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 

ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525, E-mail : eit@eit.or.th 
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