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ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษ เทคโนธำนี 
ร่วมกับ 

หน่วยวิจัยด้ำนวิศวกรรมโยธำ (CRU) ส ำนักวิชำวศิวกรรมศำสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสรุนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 

 

จัดอบรมและฝึกปฏิบัตกิำร (Workshop Training) 
“กำรวิเครำะห์โครงสรำ้ง ด้วย SUTStructor ระดับใช้งำนมอือำชีพ” 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 

SUTStructor เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติ สามารถสร้างโมเดลและวิเคราะห์ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย และ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิต ิสามารถตอบโจทย์ในการออกแบบ
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมากและต้องการความรวดเร็ว  

ในงานวิศวกรรมการน าเอา SUTStructor มาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจะเป็นส่วนวิเคราะห์โครงสร้าง
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นไปสู่ขั้นตอนการออกแบบด้วยมือหรือโปรแกรมอ่ืนต่อไป การอบรมนี้จะสามารถท า
ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้วิเคราะห์โครงสร้างได้อย่างมือ
อาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติยังจะเปิดโอกาสมีการพบปะกันระหว่างผู้ใช้โปรแกรมร่วมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  

เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถท าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม ทางด้านงาน
เกษตร การประยุกต์ใช้เพ่ือการตรวจสอบโครงสร้าง ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ให้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม
ประจ าหน่วยงาน อบต. หรือ ส านักงานท่ีเป็นเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ก าหนดจัด โครงกำรอบรมและฝึกปฏิบัติกำร (Workshop Training) 
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง ด้วย SUTStructor ระดับใช้งำนมืออำชีพ ขึ้น จ านวน 12 รุ่นๆ ละ 40 คน เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและใช้งานได้ง่ายขึ้น 
  

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้ผ่านการอบรมให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้จริง การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้รับการอบรม

ใช้งานโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ สามารถน าไปตอบสนองการใช้งานได้ในอนาคต 
2. เรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่การออกแบบต่อไป 

  

กลุ่มเป้ำหมำย 
1. นายช่างโยธาทุกระดับชั้น 
2. วิศวกรทุกสาขาวิชา เช่น เครื่องกล โยธา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3. บุคคลที่สนใจทั่วไป 
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วันที่จัดกิจกรรม 
 รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559  สถานที่จัด จ.บุรีรัมย์  

 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 ธันวามคม 2559  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 มกราคม 2560  สถานที่จัด จ.ชัยภูมิ  
 รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 5 วันที่ 3-4 มีนาคม 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
  รุ่นที่ 6 วันที่ 17-18 มีนาคม 2560  สถานที่จัด จ.กาฬสินธุ์  
 รุ่นที่ 7 วันที่28-29  เมษายน 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 8 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560  สถานที่จัด จ.สุรินทร์  
 รุ่นที่ 9 วันที่ 9-10  มิถุนายน 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 10 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 11 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 รุ่นที่ 12 วันที่ 22-23 กันยายน 2560  สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 
วิธีกำรฝึกอบรม 

1. บรรยาย อภิปราย และ Workshop จ านวน 2 วัน (โดยใช้การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/

ห้องอบรมเทคโนธานี) 

2. วิทยากรหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์ สุขประเสริฐ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. วิทยากรสนับสนุนหลัก : นายธนากร  แก้วศิริวรรณ, นายรังสรรค์  อินสูนย์, นางสาวณัฏฐา ออประเสริฐ, 

นางสาวมานิตา  ป้ายจัตุรัส  

4. วิทยากรสนับสนุนรอง : นักศึกษาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 3,500 บำท  ซึ่งประกอบไปด้วย 
o ค่าเอกสารการอบรม (หนังสือคู่มือ SUTStructor) พร้อมแผ่นโปรแกรม 
o ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ 
o ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 
o ค่าอาหารเย็น ส าหรับงานเลี้ยง/กิจกรรมกลุ่ม 
o ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่า workshop, ค่าสถานที่จัดอบรม, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ 
***รำคำนี้ไม่รวมค่ำที่พัก และค่ำเดินทำง*** 
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วิธีกำรสมัครและช ำระค่ำลงทะเบียน 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ใน  website : technopolis.sut.ac.th หรือ  
2. กรอกใบสมัครและส่งทาง fax.044-224814 หรือ e-mail : tatd@sut.ac.th 
3. ช ำระเงิน เพ่ือยืนยันการเข้าร่วม โดยวิธีการโอนเงินมายัง 

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ  เลขที่บัญชี 707-223218-0 
บัญชี ธ.กรุงไทย  ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ  เลขที่บัญชี 980-2-88305-0 

4. ส่งหลักฐำนการช าระเงิน ทาง fax.044-224810 หรือ  e-mail : tatd@sut.ac.th  
5. เจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อ/โทรแจ้งผู้เข้าร่วมอบรม 

 

### กรุณำน ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำด้วย ###  

mailto:tatd@sut.ac.th
mailto:tatd@sut.ac.th
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ก ำหนดกำร 
จัดอบรมและฝึกปฏิบัติกำร (Workshop Training) 

“กำรวิเครำะห์โครงสรำ้ง ด้วย SUTStructor ระดับใช้งำนมอือำชีพ” 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

วันที่ 1  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

08:00 – 08:30 น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการอบรม 

08:30 – 10:45  น.    เรียนรู้พื้นฐำนชุดค ำสั่งกำรใช้งำนโปรแกรม 

 กำรติดตั้ง SUTStructor 

 ชุดค ำสั่งพ้ืนฐำน 

10:45 – 11:00 น.   พักเบรกช่วงที่ 1 

11:00 – 12:00 น.   เริ่มต้นสร้ำงโครงสร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงแบบคำน 

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00  - 14:45 น.   เริ่มต้นสร้ำงโครงสร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงแบบโครงเฟรม 

14:45 – 15:00 น.   พักเบรกในช่วงที่ 2 

15:00 – 17:00 น.   เริ่มต้นสร้ำงโครงสร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงแบบทรัส 

17.00 – 21.00 น.   รับประทานอาหารเย็น และมีกิจกรรมเพ่ือสร้างโครงข่ายมืออาชีพ 

 

วันที่ 2  กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมในงำนวิศวกรรม  
 

08:00 – 08:30 น. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการอบรม 

 ทบทวนบทเรียนและสรุปของในวันที่ 1 
08:30 – 10:45 น. สร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงแบบคำนต่อเนื่องจำกอำคำร คสล. 

10:45 – 11:00 น.  พักเบรกช่วงที่ 1 

11:00 – 12:00 น. สร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงบันไดจำกอำคำร คสล. 

12:00 –13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 14:45 น. สร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงเหล็กแบบทรัสจำกโกดังโรงเรือน 

14:45 – 15:00 น. พักเบรกในช่วงที่ 2 

15:00 – 17:00 น. สร้ำงและวิเครำะห์โครงสร้ำงค้ ำยันทำงด้ำนงำนก่อสร้ำง 

17:00 น. สรุปปิดการอบรม และรับใบประกาศนียบัตร 
 

**หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



5 
 

 


