
ก ำหนดกำรสัมมนำ 
         08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
         09.00 -10.00 น.  บรรยำยหัวข้อ “งำนก่อสรำ้งในปัจจุบัน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขเพือ่ 
    กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนในอนำคต   

  ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ stakeholder เกี่ยวกับแนวโน้มกำรใช้เหล็กใน   
     อุตสำหกรรมกอ่สร้ำง  
  หลักกำรสร้ำงคุณค่ำ และกำรลดต้นทุนในงำนกอ่สร้ำงดว้ยโครงสร้ำงเหลก็      

 10.15 – 10.30 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 10.30 – 11.30 น.  บรรยำยหัวข้อ “นวัตกรรมโครงสร้ำงเหล็กก ำลังสูง ระบบติดตั้งอัจฉริยะ – องคป์ระกอบพื้นฐำน  
                                          และกำรจัดกำรเชิงวศิวกรรม 

  กำรลดต้นทุนโดยอำศัยพื้นฐำนวิศวกรรมโครงสร้ำงเหล็ก 
  กำรลดต้นทุนโดยกำรใชผ้ลิตภัณฑ์โครงสร้ำงเหล็กท่ีเหมำะสม 
  กำรลดต้นทุนโดยก ำหนดกระบวนกำร Fabricate และกำรก่อสร้ำงท่ีเหมำะสม 
  กำรวิเครำะหค์ุณค่ำ กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มใหก้ับผู้ใช ้

 11.30 – 12.00 น.  ตัวอย่ำงและกรณีศกึษำโครงกำรก่อสร้ำงจริง 
 12.00 น.  ปิดกำรสัมมนำ 
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บุคคลท่ัวไป        900 บำท 
สมำชิกสถำบันเหล็กฯ 
- ประเภทสำมัญ ลด 20 %      720 บำท 
- ประเภทสมทบ ลด  10 %     810  บำท 
*** รำคำสมัครเข้ำสัมมนำ (รำคำนี้ยังไม่รวม Vat 7%) *** 
 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือก่อสร้าง ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น 
อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ การแก้ปัญหาในปัจจุบัน เช่น การจัดหาแรงงานต่าง
ด้าว หรือการเพิ่มอัตราค่าจ้าง ถือเป็นมาตรการชั่วคราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุกมิติได้อย่างยั่งยืน ทั้งมิติ
ของการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง มิติในการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ โครงสร้างมีความแข็งแรง
ทนทาน ตลอดจนมิติของความรวดเร็ว การก่อสร้างไม่เกิดความล่าช้าทั้งจากการขาดแคลนแรงงานหรือการแก้ไข
ความผิดพลาดของงานก่อสร้างอันเกิดจากทักษะฝีมือแรงงานที่ไม่เพียงพอ หรือกระทั่งปัจจัยจากสภาพอากาศ
ฝนฟ้าคะนองลมกรรโชก ที่ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเส่ียงต่อการผิดนัดส่งงานโครงการได้ 
  แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ คือการ "ปรับ" รูปแบบการก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งคนงานไร้
ฝีมือและช่างก่อสร้างเป็นจ านวนมาก ไปสู่รูปแบบที่มีการน า "ระบบ" เข้ามาควบคุมคนงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดแต่
ได้คุณภาพที่ไม่จ ากัด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมต่อกับ "ระบบ" ดังกล่าว เพื่อให้ปัญหา
ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นบรรเทาเบาบางลง อันก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานก่อสร้างที่มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อการส่งต่อคุณค่าไปยังเจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคารอย่างสูงที่สุดต่อไป 
  รูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายถึงองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการก่อสร้าง
อาคารโครงเหล็กก าลังสูงพร้อมประกอบติดต้ัง การวางแผนและการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับ
ระบบดังกล่าว ตลอดจนการน าเสนอถึงโครงการก่อสร้างจริง ในรูปแบบของกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจทั้งพื้นฐานในเชิงทฤษฎีและแนวทางในเชิงปฏิบัติต่อไป 
 

วิทยำกร 

วิทยำกร 
นายณัฐพล  สุทธิธรรม 
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 

สมัครก่อนวันที่  27 มิถุนายน 2560  พร้อมช าระเงิน 

ค่าลงทะเบียน  600  บาท 

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%) 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้ำร่วมสัมมนำ 
สัมมนำ อำคำรโครงสร้ำงเหล็กอัจฉริยะ : สร้ำงเร็ว ทน นำน ค ำตอบงำนก่อสร้ำง

อนำคต   *ใบสมัครเข้ำร่วมสัมมนำสำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ หำกสนใจส่งผู้เข้ำร่วมสมัมนำมำกกว่ำ 3 ท่ำน 
ข้อมูลบริษัท            ประเภทสมาชิก 
ช่ือ............................................................................................................................    สามัญ                      สมทบ (นิติบุคคล) 
ที่อยู่(ส าหรับออกใบเสร็จ)........................................................................................    สมทบ (บุคคลธรรมดา)         ไม่ได้เป็นสมาชิก 
................................................................................................................................    ท่านรับทราบข่าวกิจกรรมนี้จาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
................................................................................................................................     อีเมลล ์           Website สถาบันฯ 
Phone:....................................................................Fax:........................................     Fax          หนังสือพิมพ ์
Website:................................................................................................................     อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................... 

วิธีการช าระเงิน 
- โอนเงินเข้าบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยธุยา บัญชีออมทรัพย ์เลขบัญชี 013-1-73125-4 
สั่งจ่ายเช็คในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย” 

ขั้นตอนการสมัครเขา้ร่วมอบรม 
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน 
2. ส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการช าระเงินมาที่โทรสารหมายเลข 0-2713-6293 
3. รับการยืนยันการเข้ารว่มงานจากทางสถาบันเหล็กฯ 

การตอบรบั 
ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับการตอบรับเพื่อยืนยัน  
การเข้าร่วมสัมมนาจากเจ้าหนา้ที่ก่อนวนัจัดอบรมไม่น้อยกว่า  
1 สัปดาห์ หากทา่นไม่ได้รับการตอบรับภายในระยะเวลาดังกล่าว  
กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล 

การยกเลิก 
- แจ้งยกเลิกกอ่นวันสัมมนามากกว่า 7 วันขึ้นไป คืนค่าลงทะเบียน 100% 
- แจ้งยกเลิกกอ่นวันสัมมนานอ้ยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหต ุ
- อัตราค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- สถาบันเหล็กฯจดทะเบยีนในนามมูลนธิิจึงได้รับการยกเว้นหักภาษ ีณ ที่จา่ย 3% 
- ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารสัมมนา อาหารว่าง 1มื้อ  
- สถาบันเหล็กฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดต่างๆ 
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................................ต าแหน่ง .................................................................................. 

โทรศัพท์ ................................................ ต่อ.................... Fax .......................................................อีเมลล์ .................................................................................. 

 
 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) 
......................................................................................... 
Name-Surname (ตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................... 
ต าแหน่ง 

...................................................................................... 
Mobile 
.................................................................................... 
Email 
................................................................................... 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) 
......................................................................................... 
Name-Surname (ตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................... 
ต าแหน่ง 

...................................................................................... 
Mobile 
.................................................................................... 
Email 
................................................................................... 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) 
......................................................................................... 
Name-Surname (ตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................... 
ต าแหน่ง 

...................................................................................... 
Mobile 
.................................................................................... 
Email 
................................................................................... 

กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนวันที่  21 กรกฎำคม 2560 

 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พนิต โทรศัพท์ 02 712 4402-7 ต่อ 124  E-mail : pimpanit@isit.or.th   

 
หรือ คุณสุกัญญำ โทรศัพท์ 02 712 4402-7 ต่อ 128  E-mail : Sukunya@isit.or.th 

   

 


