
           PDU 27 หนวย 

 
โครงการอบรมปฏิบติัการเรือง   

             เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เนน้ Workshop)    รุน่ที  
ระหว่างวนัท ี  – 17  สงิหาคม พ.ศ.  

ณ หอ้งประชมุ  อาคาร วสท. 

จดัโดย   สถาบนัวศิวพฒัน์  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  (วสท.) 

 

   หลักการและเหตุผล   ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology)    

ในสวนของวิศวกรออกแบบโครงสราง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุนเคยกันอยูในปจจุบัน คอื “รอ”โมเดล 3 มติิ จากสถาปนิก ซ่ึงตองใชเวลาในการ

สรางแบบจําลอง และการแกไข ที่ตองใชเวลานาน  ดังนั้น การเลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสรางโดยเฉพาะ จึงเปนส่ิงที่

จําเปน เพราะจะทําใหการสรางแบบจําลองที่ไมตอง “รอ” เปนอีก 1 แนวทางที่นาสนใจ คือสามารถทํางานพรอมกับสถาปนกิ โดยเริ่มงานสราง

แบบจําลองจาก แบบเบื้องตน (Preliminary) จากน้ันเมื่อกระบวนการทํางานของวิศวกรออกแบบโครงสราง เสร็จสมบูรณ ก็ยงัสามารถสง

แบบจําลอง 3 มิติ ไปทํางานรวมกับ สถาปนิก และ ผูรบัเหมากอสราง ได 

 ดังน้ัน เพื่อเปนการใหความรู กับกลุมเปาหมาย ไดแก วิศวกรออกแบบโครงสราง หรือผูที่สนใจ เพื่อยกระดับการทํางานใหสามารถทํางาน

ในรปูแบบ ทมี BIM และ ลดขอขัดแยงระหวางวิชาชพี   
 

วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขาใจ การเตรียมความพรอม และทางเลือกในการเปล่ียนแปลงการทํางานในวิชาชีพ จากรูปแบบเดิม  

 สูการทํางานในรูปแบบใหม ท่ีไมตอง “รอ” สถาปนิก แตสามารถทํางาน ไปพรอมกับสถาปนิกได 

 และหลักสูตรนี้จัดข้ึนมาเพื่อเนนลําดับขั้นตอนนับต้ังแต  การวิเคราะหดวยโปรแกรม การออกแบบและการลง 

 รายละเอียดในแบบแปลน ทําใหผูเขารวมอบรมมีความเขาใจและเช่ือมั่นในหลักการออกแบบนาํไปใชงานไดจริง โดย 

 เนนการทํา Workshop การออกแบบทุกขั้นตอน 
 

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

 

 

รศ.ดร.สายนัต  ศิริมนตร ี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 

นายปวริศร   ศิริพิพัฒกุล 
กรรมการผูจัดการ MIDAS TEAM 

 
 
 
 

นายสมจิตร  เปยมเปรมสุข 
อุปนายกคนที่ 3   
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สโตนเฮ็นจ จํากัด 
 

 
 



กาํหนดการ 

วนัพธุที   สิงหาคม พ.ศ.  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

- การโมเดลอาคาร  ชนั ดว้ย Tracking file  (แบบรา่งเบืองตน้) 
- การวิเคราะห ์แรงลม, แผ่นดินไหว  
- ออกแบบ โครงสรา้ง เสา คาน พืน และ ฐานราก 
- สรา้งรายการคาํนวณ และ แบบสาํหรับการก่อสรา้ง 
- ส่งโมเดล D เขา้สู่กระบวนการ BIM (สาํหรบัทาํงานร่วมกบั สถาปนิก และ ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง) 
วิทยากรโดย นายปวริศร์   ศิริพิพฒักุล 

     กรรมการผูจ้ดัการ MIDAS TEAM 
***ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะตอ้งนํา Note book และใช ้Internet จากมือถือ ( G) ของตนเอง*** 

 

วนัพฤหสับดีที   สิงหาคม พ.ศ.  

09.00 – 16.00 น. นําผลของโปรแกรมมาทํา Workshop  ออกแบบ  เสา  คาน  พืน   
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายนัต ์  ศิริมนตรี 

     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 
 
วนัศกุรที์   สิงหาคม พ.ศ.  

09.00 – 12.00 น. Workshop  ออกแบบฐานราก 
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

13.00 – 16.00 น. การจดัเตรียมเอกสารและแบบ เพือขออนุญาตกอ่สรา้งและเพือการกอ่สรา้ง 
วิทยากรโดย นายสมจติร ์  เปียมเปรมสุข 
  อุปนายกคนที   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

   รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สโตนเฮ็นจ ์จาํกดั 
 
พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  เวลา .  – 13.00 น.    พกัรบัประทานอาหารว่างเวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.30–14.45 น. 

 

 

รบัจาํนวนจาํกดั    ท่านเท่านัน 

  



 
ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ...................................................................................................................................................................   

เลขที ........................ หมู่ที ............................... อาคาร  ....................................................  ซอย   ........................................................  

ถนน ............................................ ตาํบล/แขวง ................................................. อาํเภอ/เขต ..............................................................  

จงัหวดั ..............................................  รหสัไปรษณีย.์............................................ โทรศพัท ์...............................................................  

โทรสาร ...................................................................................................................... E-mail : ........................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ...................................................................................................  โทรศพัท์   ........................................................................................................................ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ................................................................   สาํนักงานใหญ ่   สาขา ................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้รว่มอบรมดงัต่อไปนี   (กรณุาเขยีนชอื-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถกูตอ้งของวฒิุบตัร) 
ชือ-นามสกุล 1)         เลขทีสมาชิก วสท.   
  2)         เลขทีสมาชิก วสท.  
  3)         เลขทีสมาชิก วสท.   
 

 

อตัราค่าลงทะเบียน




 (อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ %, ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -   
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที - - -  

หมายเหตุ:กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการชาํระเงิน พรอ้มระบุชือผูเ้ขา้อบรมทีอยูใ่นการออกใบเสร็จสง่มาทีแฟกซ ์ 8-4597-2184-0 
หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้สง่ Email มาที supannee@eit.or.th 

 
 

สนใจเข้ารบัการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิมเติมติดต่อ   คุณสุพรรณีย ์ แสนภกัดี 

Tel: (02)184-4600 ถงึ 9 ต่อ     FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th   ,Website : www.eit.or.th 


