
   
  โครงการอบรมออนไลน ์

  การออกแบบและการกอ่สรา้ง   

  โครงสรา้งท่ีท าจากช้ินสว่นหลอ่ส าเรจ็ 

(Design and Construction of Precast Concrete Structures) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 22-23 ธนัวาคม 2564 

เวลา 08.30-16.00 น ผา่นโปรแกรม Zoom 
 

 

 

 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวสัดุ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 

   

           หลกัการเหตผุล 

 

 ในปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานทางด้านการก่อสร้างเป็นปัญหาหลัก กรอปกับการก่อสร่งต่างๆ ได้แก่ 
อาคาร และโครงสร้างพ้ืนฐานมีความต้องการอย่างมากตามการเจริญเติบโตของเศราฐกิจที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การก่อสร้างต้องมเีทคโนโลยีในการออกแบบและการก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับปริมาณความร้องการเหล่านี้ 
ระบบการออกแบบและการก่อสร้างโครสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จจึงมีบทบาทที่สำคัญใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในขณะนี้ 
 

 ดังนี้ทางคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบโครงสร้างที่ทำจาก
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจึงได้จัดการอบรม “ การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคอนกรีต
หล่อสำเร็จ” เพ่ือให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างที่ทำจาก
ชิ้นส่วนคคอนกรีตสำเร็จรูปได้แก่ เทคนิคการออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการก่อสร้างระบบโครงสร้าง
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป สำหรับใช้ในงานอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากรผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
 

วิทยากร 

 

• รศ.ดร.ทรงพล  จารุวิศิษฏ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ผศ.ดร. ชูชัย  สุจิวรกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง 
• ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• ดร.วรศักดิ์  จักราปิยะนันท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานก่อสร้าง  

บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) 
• คุณอรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
• คุณสุรัตน์  เสมสวัสดดิ์  กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท Wire Precast Design and Detailing 
• คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์ บริษัท Prosperity Concrete จำกัด 

• คุณสุเมธ เกียรติเมธา  บริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 

 

 

 



 

  
  

 
 

กำหนดการ โครงการอบรมออนไลน ์
การออกแบบและการก่อสร้าวโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ 

(Design and Construction of Precast Concrete Structures) 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 

เวลา 08.30-16.00 น ผ่านโปรแกรม Zoom 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  

 
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  
 

08.45 – 09.00 น. เปิดการอบรมโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
09.00 – 10.00 น.  แนะนำระบบโครงสร้างอาคารที่ใช้ช้ินส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ 

โดย รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.00 – 11.00 น.  ข้อพิจารณาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับคอนกรีตหล่อสำเร็จ และการออกแบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จให้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม 
โดย  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์แก้วกุลชัย 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11.00 – 12.00 น.  ข้อกำหนดความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย และอ่ืน ๆ ต่อการใช้งานอาคารที่ใช้
ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ 
โดย คุณสุเมธ เกียรติเมธา 
 บริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จำกัด 

12.15 -  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  ข้อพิจารณาในการออกแบบจุดเชื่อมต่อสำหรับชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ  

โดย ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30 – 16.00 น.  ประสบการณ์การออกแบบโครงสร้างอาคารสูงท่ีใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ 
โดย  รศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 



 
วันพฤหัสบดีที ่23 ธันวาคม 2564  

 

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ 
คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท. 

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 
www.eit@eit.or.th   e-mail:  pt3972@gmail.com 

 
 
 
 

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน 
  ประสบการณ์ผลิต การขนส่ง และการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
โดย  คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์ 
 บริษัท Prosperity Concrete จำกัด 

10.30 – 12.00 น. 
 

 ประสบการณ์บริหารภาคธุรกิจ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ใช้ชิ้นส่วน
คอนกรีตหล่อสำเร็จ 
โดย ดร.วรศักดิ์ จักราปิยะนันท์ 
 ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานก่อสร้าง 
 บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) 

12.00 -  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  ประสบการณ์การใช้ BIM ในการออกแบบและบริหารการก่อสร้างช้ินส่วน
คอนกรีตหล่อสำเร็จ 
โดย   คุณสุรัตน์ เสมสวัสดิ์ 
 กรรมการผู้จัดการ Wire Precast Design and Detailing 

14.00 – 16.30 น.  โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพูและสายสีเหลือง 

• ภาพรวมโครงการและแนวคิดการออกแบบ  

• งานผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในโครงการ 
โดย   คุณอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

mailto:pt3972@gmail.com


 
 

 

             
 

กำหนดการ โครงการอบรมออนไลน ์
การออกแบบและการก่อสร้าวโครงสร้างที่ทำจากชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ 

(Design and Construction of Precast Concrete Structures) 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 

เวลา 08.30-16.00 น ผ่านโปรแกรม Zoom 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ 

 

ชื่อ-นามสกุล             เลขสมาชิกสภาวิศวกร    

หน่วยงาน/บริษัท            

เลขที ่    อาคาร    ถนน     

ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต                   จังหวัด                                 

รหัสไปรษณีย ์   มือถือ    โทรศัพท์     

ผู้ประสานงาน            

เบอร์ติดต่อ       มือถือ      

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   ❑     สำนักงานใหญ่      ❑     สาขา    

 

ค่าลงทะเบียน 
❑     สมาชิก วสท.       3,000  บาท 

❑     ข้าราชการ,รัฐวสิาหกิจ,บุคคลทั่วไป  3,600  บาท 

หมายเหตุ :  อัตรานี้รวม ไฟล์เอกสาร PDF  / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การชำระเงิน 
 

•  เงินสด ชำระเงินที่ วสท. 
•  เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
•  โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1 
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์    เลขที่บัญชี 147-4-32388-6 
 


