
 

โครงการอบรม 

พฤติกรรมและการค านวณออกแบบ 

โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีก าลัง (ขัน้พื้นฐาน)  

ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-20) และ ACI (318-11) 

วันที่ 7-8-9-10 มกราคม 2564 

เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวสัดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  PDU   36 หน่วย 



 

 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีบทบาทอย่างมากในการก่อสร้างอาคารและสะพาน

ในประเทศไทย โดย วสท มีมาตรฐานการออกแบบได้แก่ วสท. 1008-38 ซึ่งอ้างอิง

มาตรฐานของ ACI 318 ปี 1989 เป็นหลัก และในปีนี้ วสท ได้ปรับปรุง มาตรฐานส าหรับ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลัง (วสท. 011008-20) ที่อ้างอิง ACI 318 ปี 2011 

ทางคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เห็นความส าคัญในการจัด

โครงการอบรมเรื่อง พฤติกรรมและการค านวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยวิธกี าลัง (ขัน้พื้นฐาน) ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-20) และ ACI (318-11) 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรโยธา และผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ออกแบบโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี าลัง ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการเหตุผล  



 

 
 

 

โครงการอบรม พฤติกรรมและการค านวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยวิธีก าลัง (ขั้นพื้นฐาน) ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-20) และ ACI (318-11)  

วันท่ี 7-8-9-10 มกราคม 2564 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วันและเวลา หัวข้อ วิทยากร 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 มกราคม 2564 

09.00-10.30 บทก าหนดส าหรับวัสดุกอ่สรา้ง ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 

10.45-12.15 ข้อก าหนดสมบัติของคอนกรีตตลอดอายุการใช้งาน ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 

13.15-14.45 การวเิคราะห์และการค านวณออกแบบโครงสรา้ง รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 

15.00-16.30 พืน้ฐานการออกแบบข้อก าหนดดา้นก าลัง 

และการใชง้าน 

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 

09.00-10.30 พฤติกรรมขององคอ์าคารภายใตโ้มเมนต์ดดั ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 

10.45-12.15 การวิเคราะห์และค านวณออกแบบคาน ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 

13.15-14.45 แผน่พืน้ทางเดียวและบันได รศ.ดร.ทรงพล  จารุวิศิษฏ ์  

15.00-16.30 การค านวณออกแบบแผน่พืน้สองทาง 

โดยวธิีสมัประสิทธิ ์

รศ.ดร.ทรงพล  จารุวิศิษฏ ์

วันเสาร์ท่ี 9 มกราคม 2564 

09.00-10.30 พฤติกรรมและการค านวณออกแบบรับแรงเฉอืน ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 

10.45-12.15 พฤติกรรมและการค านวณออกแบบรับแรงบิด ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 

13.15-14.45 พฤติกรรมขององคอ์าคารภายใต้แรงอัด ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 

15.00-16.30 การค านวณออกแบบเสาสั้นรบัแรงอัดและโมเมนตด์ัด ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 

 

 

 

  



 

วันและเวลา หัวข้อ วิทยากร 

 

วันอาทติย์ 10 มกราคม 2564 

09.00-10.30 การค านวณออกแบบฐานราก รศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ 

10.45-12.15 การค านวณออกแบบก าแพงกันดิน รศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ 

13.15-14.45 การฝังเหล็กเสริมและการต่อเหล็กเสริม คุณอนุชติ เจริญศุภกุล 

15.00-16.30 รายละเอียดเหล็กเสริมและการเสริมเหล็ก คุณอนุชติ  เจริญศุภกุล 

 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 11)  ถนนรามค าแหง 39 

แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 02-184-4600-9  ต่อ 508  โทรสาร. 02-184-4662 

E-mail :  pt3972@gmail.com    www.eit.or.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัตรสมาชิก วสท 



 

ใบสมัครโครงการอบรม 

พฤติกรรมและการค านวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยวิธีก าลัง (ขั้นพื้นฐาน) ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-20) และ ACI (318-11) 

วันท่ี 7-8-9-10 มกราคม 2564 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ-นามสกุล            

หน่วยงาน/บริษัท            

เลขที่    อาคาร    ถนน     

ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์    มือถือ    โทรศัพท์    

e-mail             

ผู้ประสานงาน            

เบอร์ติดต่อ       มือถือ     

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี     ส ำนักงำนใหญ่           สำขำ    

 อัตราค่าลงทะเบีบยน :   

 สมำชิก วสท.   8,500  บำท 
 ข้ำรำชกำร, รัฐวิสำหกิจ  9,000  บำท  
 บุคคลทั่วไป   9,500  บำท 

 

อัตราราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน 
 

   เงินสด  ช ำระเงินที่ วสท. 
   เช็ค  สั่งจ่ำย สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ 
  โอนเงิน  เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของ  
 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
  • ธนำคำรไทยพำณิชย์  สภำกำชำดไทย เลขท่ีบัญชี 045-2-03026-1 
  • ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุรวงศ์ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6 


