
  

 

 
การอบรมเชิงวิชาชีพเร่ือง 

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 

  วิศวกร ที่ท างานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง 

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพ
เรื่อง การออกแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพ่ือให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ท างานโดยตรง ได้ถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และท างานด้านการออกแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถน าไปปรับใช้กับการท างานของตนเองได้ต่อไป  

 
 วิทยากร  

คุณมั่น ศรีเรือนทอง กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จ ากัด 
 

 ก าหนดการอบรม  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 น.  - วัสดุส าหรับงานคอนกรีตอัดแรง  

- ข้อก าหนดเชิงเรขาคณิต 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  - ข้อก าหนดว่าด้วยก าลัง 

- การวิเคราะห์โครงสร้างส าหรับแผ่นพื้นไร้คาน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  - การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  - หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง 

         วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. - โครงสร้างอินดีเทอมิเนต 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - ก าลังโมเมนต์ดัดประลัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - แรงเฉือน 

- ตัวอย่างการค านวณ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  - ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับแผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรงไร้คาน  

PDU 18 หนว่ย 

ฟร!ี หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต 
อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท 

ฟรี! หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต 
อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท 



 
 

 
 

ใบสมัครการอบรมเชิงวชิาชีพ 
เรื่อง การออกแบบพ้ืนคอนกรตีอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท  

หน่วยงาน    

เลขที่  หมู่  อาคาร     ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ      

โทรศัพท์ : E-mail:    

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี    ส านักงานใหญ่ สาขา      
 

ค่าลงทะเบียน 
 

สมาชิก วสท.      4,500 บาท 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป      6,000 บาท 

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหาร ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) 

การช าระเงิน  
เงินสด  ช าระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์  เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาท่ี วสท. โทรสาร 02-184-4662 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com 

โดยระบุโครงการชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ท่ีจะออกใบเสร็จให้ชัดเจน 
 

 

PDU 18 หนว่ย 

ฟร!ี หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต 
อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท 

ติดต่อสอบถามได้ที ่ นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม  
 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9, 0-2319-2708-9 ต่อ 524  
 โทรสาร  0-2184-4662 E-mail: chadaporn.eit@gmail.com 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com

