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PDU 9 หน่วย

หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง

“Advance Steel Fabrication Technology”
(Free 3D Tekla Model Software)
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จากัด (มหาชน)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทย ได้ก้าวรุดหน้าและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก มีการนาเทคนิควิชาการใหม่ๆ เข้ามาใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย เพื่อเป็นการทุ่นแรง และประหยัดเวลาทางาน สิ่งสาคัญในการพัฒนาให้งานสาเร็จตาม
เป้าหมายได้ต้องพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือติ ดตั้งให้งานออกมาตามข้อกาหนดต่างๆ จึงมีความจาเป็น และต้องได้รับ
การฝึ ก ฝนที่ ช านาญ คณะอนุ ก รรมการสาขาวิ ศ วกรรมโครงสร้ า งเหล็ ก วสท. จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน
ด้าน Advance Steel Fabrication Technology ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับวิศวกร และช่างเทคนิค ได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนา
ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และผู้สนใจทั่วไป
กาหนดการสัมมนา
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-10.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด

Shop Drawing Preparation Using Tekla 3D model
บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท Tekla (ประเทศไทย) จากัด

10.00-10.45 น.
10.45-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.15 น.
14.15–15.00 น.

BIM for Structural Steel
บรรยายโดย ผู้แทนจาก สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย (TSSS)
พักรับประทานอาหารว่าง

Fabrication-Suvanabhumi Airport Expansion project
บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จากัด (มหาชน)
รับประทานอาหารกลางวัน

Thai Welding Code
บรรยายโดย ผู้แทนจาก Welding Institute of Thailand
พักรับประทานอาหารว่าง

QC and NDT for Structural Steel
บรรยายโดย ผู้แทนจาก ผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย (TSCA)

15.00-15.45 น.

Painting and Fireproof application
บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จากัด

15.45-17.00 น.

MCS Shop Tour

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท. 2,500 บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,800 บาท

เอกชนและบุคคลทั่วไป 2,800 บาท

หมายเหตุ
1. กรุณานา Notebook ของท่านมาด้วยนะคะ
2. สาหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางโดยรถตู้ วสท. รถออกจาก วสท. เวลา 07.00 น.
3. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
4. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
การชาระเงิน
เช็ค
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร์
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

ใบสมัคร
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 02-184-4662 หรือ E-mail : namsai.eit@gmail.com
1) ชื่อ
ใบประกอบวิชาชีพเลขที่
2) ชื่อ
ใบประกอบวิชาชีพเลขที่
3) ชื่อ
ใบประกอบวิชาชีพเลขที่

นามสกุล
นามสกุล
นามสกุล

สมาชิก วสท. เลขที่
สมาชิกสภาวิศวกร
สมาชิก วสท. เลขที่
สมาชิกสภาวิศวกร
สมาชิก วสท. เลขที่
สมาชิกสภาวิศวกร

บริษัท/หน่วยงาน
เลขที่
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี :
ผู้ประสานงาน :
สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อ : คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม ฝ่ายวิชาการโครงการ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524

