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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
(วสท.)

PDU 18 หน่วย

การอบรมเชิงวิชาชีพ

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
(Design of Post-tensioned Flat Slab)
รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
วิศวกร ที่ทำงำนในภำคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง และกำร
ควบคุมกำรก่อสร้ำง ซึ่งที่ผ่ำนมำอำจจะไม่ได้มีกำรเรียนรู้จำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัด อบรมเชิงวิชำชีพเรื่อง
กำรออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คำน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จำกวิทยำกรที่ทำงำนโดยตรง ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงำนด้ำนกำรออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คำน ได้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น พร้อมกับ
สำมำรถนำไปปรับใช้กับกำรทำงำนของตนเองได้ต่อไป

 วิทยากร
นำยมั่น ศรีเรือนทอง

บริษัท ฤทธำ จำกัด

 กาหนดการอบรม
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. - วัสดุสำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง
- ข้อกำหนดเชิงเรขำคณิต
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. - ข้อกำหนดว่ำด้วยกำลัง
- กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงสำหรับแผ่นพื้นไร้คำน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - กำรเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. - หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. - โครงสร้ำงอินดีเทอมิเนต
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. - กำลังโมเมนต์ดัดประลัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - แรงเฉือน
- ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คำน

การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง
การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4
ระหว่ำงวันที่ 3-4 กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
(กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์)

ชื่อ-สกุล (ผูส้ มัคร) .........................................................................เลขที่สมำชิก วสท.............................
ที่อยู่หน่วยงำน (บริษทั /บ้ำน)………………………………………......................................................................
เลขที่ ...........หมู่ที่............อำคำร........................................... ชั้นที่ ................... ซอย.............................
ถนน.............................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................
โทรศัพท์……………….....................................................โทรสำร...............................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................E-mail: ..................................................................
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษี.................................................... สำนักงำนใหญ่ สำขำ............................
ค่ำลงทะเบียน สมำชิก วสท. ท่ำนละ 4,500 บำท
รำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ ท่ำนละ 5,000 บำท
บุคคลทั่วไป ท่ำนละ 6,000 บำท
( อัตรำนี้รวม ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำเอกสำร, ค่ำอำหำร และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จำ่ ย 3%)

กำรชำระเงิน ชำระเงินสดที่ อำคำร วสท. ชั้น 5 (ออกจำกลิฟต์ขวำมือ)
เช็คสั่งจ่ำย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์”
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสี่แยกศรีวรำ
เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
 ธนำคำรกรุงไทย สำขำจำมจุรสี แควส์
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
ติติดดต่ต่ออสอบถามได้
สอบถามได้ทที่ ี่ นางสาวศิ
นางสาวศิรราภรณ์
าภรณ์บับัววเจตธรรม
เจตธรรม
โทรศั
พ
ท์
0-2184-4600-9,
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9,0-2319-2708-9
0-2319-2708-9ต่ต่ออ522
522
โทรสำร
0-2319-2710-1,
0-2184-4597-8
E-mail:
namsai.eit@gmail.com
โทรสำร 0-2184-4662 E-mail: namsai.eit@gmail.com

