PDU 27 หนวย
โครงการอบรมปฏิ บตั ิ การเรือง

เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุน่ ที
ระหว่างวันที – 17 สิงหาคม พ.ศ.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology)
ในสวนของวิศวกรออกแบบโครงสราง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุนเคยกันอยูใ นปจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งตองใชเวลาในการ
สรางแบบจําลอง และการแกไข ที่ตองใชเวลานาน ดังนั้น การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสรางโดยเฉพาะ จึงเปนสิ่งที่
จําเปน เพราะจะทําใหการสรางแบบจําลองที่ไมตอง “รอ” เปนอีก 1 แนวทางที่นาสนใจ คือสามารถทํางานพรอมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสราง
แบบจําลองจาก แบบเบื้องตน (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทํางานของวิศวกรออกแบบโครงสราง เสร็จสมบูรณ ก็ยงั สามารถสง
แบบจําลอง 3 มิติ ไปทํางานรวมกับ สถาปนิก และ ผูรบั เหมากอสราง ได
ดังนั้น เพื่อเปนการใหความรู กับกลุมเปาหมาย ไดแก วิศวกรออกแบบโครงสราง หรือผูที่สนใจ เพื่อยกระดับการทํางานใหสามารถทํางาน
ในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดขอขัดแยงระหวางวิชาชีพ

วัตถุประสงค

เพื่อสรางความเขาใจ การเตรียมความพรอม และทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงการทํางานในวิชาชีพ จากรูปแบบเดิม
สูการทํางานในรูปแบบใหม ที่ไมตอ ง “รอ” สถาปนิก แตสามารถทํางาน ไปพรอมกับสถาปนิกได
และหลักสูตรนี้จัดขึ้นมาเพื่อเนนลําดับขั้นตอนนับตั้งแต การวิเคราะหดวยโปรแกรม การออกแบบและการลง
รายละเอียดในแบบแปลน ทําใหผูเขารวมอบรมมีความเขาใจและเชื่อมั่นในหลักการออกแบบนําไปใชงานไดจริง โดย
เนนการทํา Workshop การออกแบบทุกขั้นตอน

คณะวิทยากร
ดร.ธเนศ วีระศิริ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกชาง
นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562

รศ.ดร.สายันต ศิริมนตรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

นายปวริศร ศิริพิพัฒกุล
กรรมการผูจัดการ MIDAS TEAM

นายสมจิตร เปยมเปรมสุข
อุปนายกคนที่ 3
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สโตนเฮ็นจ จํากัด

กําหนดการ
วันพุธที สิ งหาคม พ.ศ.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
- การโมเดลอาคาร ชัน ด้วย Tracking file (แบบร่างเบืองต้น)
- การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
- ออกแบบ โครงสร้าง เสา คาน พืน และ ฐานราก
- สร้างรายการคํานวณ และ แบบสําหรับการก่อสร้าง
- ส่งโมเดล D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สําหรับทํางานร่วมกับ สถาปนิ ก และ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง)
วิทยากรโดย นายปวริศร์ ศิริพิพฒ
ั กุล
กรรมการผูจ้ ดั การ MIDAS TEAM
***ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจะต้องนํ า Note book และใช้ Internet จากมือถือ ( G) ของตนเอง***

วันพฤหัสบดีที สิ งหาคม พ.ศ.
09.00 – 16.00 น. นําผลของโปรแกรมมาทํา Workshop ออกแบบ เสา คาน พืน
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

วันศุกร์ที สิ งหาคม พ.ศ.
09.00 – 12.00 น. Workshop ออกแบบฐานราก
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

13.00 – 16.00 น.

การจัดเตรียมเอกสารและแบบ เพือขออนุ ญาตก่อสร้างและเพือการก่อสร้าง
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี ยมเปรมสุข
อุปนายกคนที วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จํากัด

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา

.

– 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.30–14.45 น.

รับจํานวนจํากัด

ท่านเท่านัน

ทีอยู่ (หน่ วยงาน/บริษัท) ...................................................................................................................................................................
เลขที........................หมู่ที ............................... อาคาร .................................................... ซอย ........................................................
ถนน ............................................ ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต ..............................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย.์ ............................................ โทรศัพท์ ...............................................................
โทรสาร ...................................................................................................................... E-mail : ........................................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย ................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................................................

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ................................................................  สํานักงานใหญ่  สาขา ................................................

ขอสํารองรายชือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจง เพือความถูกต้องของวุฒิบตั ร)
ชือ-นามสกุล 1)
2)
3)

เลขทีสมาชิก วสท.
เลขทีสมาชิก วสท.
เลขทีสมาชิก วสท.

อัตราค่าลงทะเบียน



(อัตรานี รวมภาษี มูลค่าเพิม %, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รบั การยกเว้นภาษี หกั ณ ทีจ่าย %)

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีแยกศรีวรา
เลขที
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที

- - -

-

หมายเหตุ:กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชือผูเ้ ข้าอบรมทีอยูใ่ นการออกใบเสร็จส่งมาทีแฟกซ์ 8-4597-2184-0
หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที supannee@eit.or.th

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิมเติ มติดต่อ คุณสุพรรณี ย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ
FAX:(02)184-4662
E-mail: supannee@eit.or.th ,Website : www.eit.or.th

