
 
 

 

 

 

 

EIT Mini Civil รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2561 

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย)์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หน่วย 

จัดโดย สถาบันวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจ านวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึง

เพิ่มมากขึ้น ผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่

ต้องท างานร่วมกับผู้รับเหมา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรม

โยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ และ

สิน้เปลอืงคา่ใชจ้่ายโดยไม่จ าเป็น 

วสท. เล็งเห็นความส าคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ท่ีเข้า

อบรมมีความเข้าใจสามารถปฏบัิติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดี

ยิ่งขึ้น รวมท้ังยังสามารถน าไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ดา้นงานก่อสร้าง-ตอ่เตมิ 

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานทดแทนหรือร่วมกับวศิวกรโยธาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดคา่ใชจ้่ายท่ีไมจ่ าเป็นในการก่อสร้าง 

4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏบัิตงิานดา้นวศิวกรรมโยธา 

5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านก่อสร้าง ตลอดจนน าปัญหาทางวิศวกรรมท่ี เกิดขึ้นน ามาเป็น

หัวขอ้ในการวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ต่อไป 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.) 

2. วศิวกรท่ีเกี่ยวข้อง 

3. บุคลากรท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง 



 
 

 

หลักสูตรการอบรม 

ประกอบด้วยท้ังทฤษฎีและปฏิบัต ิรวมจ านวนชั่วโมงการอบรม 108 ชั่วโมง (อบรม 18 วัน ภายในระยะเวลา 

3 เดอืน) ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 

วชิาท่ี 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural) 

วทิยากรโดย รศ.ดร.นคร ภูว่โรดม 

ระหว่างวันท่ี 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 

วทิยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศริิ 

ระหวา่งวันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 3 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน (Geo-Informatics) 

 วทิยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 

ระหว่างวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 4 ก าลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) 

วทิยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจรญิ 

ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) 

วทิยากรโดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ 

ระหว่างวันท่ี 10-11 มนีาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 

วทิยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศริิมนตรี 

ระหว่างวันท่ี 17-18 มนีาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขัน้พืน้ฐาน 

วทิยากรโดย รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 

ระหว่างวันท่ี 24-25 มนีาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 

วทิยากรโดย อาจารย์วศนิ วนะภูติ 

ระหว่างวันท่ี 31 มนีาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วชิาท่ี 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลอืกใช ้

วทิยากรโดย อาจารย์สมจิตร์ เป่ียมเปรมสุข 

ระหว่างวันท่ี 21-22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

 



 
 

 

ใบสมัครหลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2561 (อบรมทกุวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หน่วย 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

**กรุณากรอกดว้ยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

ชื่อ – นามสกุล ....................................................... เลขสมาชิก วสท.................เลขสมาชิกสภาวิศวกร .....................  

โทรศัพท์(มอืถอื)..............................................E-Mail:  ..................................................................  

หนว่ยงาน (บริษัท/บ้าน) ............................................................................................................................................  

เลขท่ีอาคาร...................................... ชัน้ .........................หมู่..................................ซอย .........................................  

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง..... ................................. ...อ าเภอ / เขต .......................................  

จังหวัด ............................................. ...รหัสไปรษณีย์ ............................  

ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................โทรศัพท์..................................โทรสาร.............................. 

เลขท่ีประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร..................................................   ส านักงานใหญ่   สาขา ............................................. 

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) 

วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

ค่าอบรมแยกรายวชิา (วสท.มอบส่วนลด สว่นลด 500 บาท หากช าระภายในวันท่ี 15 ม.ค. 61) 

 วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 วิชาที่ 2 ปฐพกีลศาสตร์ 
 วิชาที่ 3 ภมูิศาสตร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 

 วิชาที่ 4 ก าลงัวสัดขุัน้พืน้ฐาน 

 วิชาที่ 5 คอนกรีตพืน้ฐาน 

 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหลก็ขัน้พืน้ฐาน 

 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา 

 วิชาที่ 9 ชนดิของเสาเข็มและการเลอืกใช้

 สมาชกิ วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี   5,500 บาท 

รวม...........วิชา เป็นเงิน.....................................บาท 

 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลท่ัวไป  6,500 บาท 

รวม...........วิชา เป็นเงิน.....................................บาท 

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 9 วชิา (วสท.มอบส่วนลด สว่นลด 1,500 บาท หากช าระภายในวันท่ี 15 ม.ค. 61) 

 สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี   38,000 บาท 

 ข้าราชการ / รัฐวสิาหกิจ / บุคคลท่ัวไป  43,000 บาท 

 Special Promotion!! มาสมัคร 2 ท่าน ตลอดหลักสูตร 9 วชิา ช าระค่าลงทะเบียนเพยีง 70,000 

บาทเท่านั้น (ตอ้งช าระภายในวันท่ี 15 ม.ค. 61) 

 

 



 
 

 

การช าระเงิน 

(ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือผู้เข้าร่วมงาน  และท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จรับเงินด้วย) 

เงินสด ช าระเงนิท่ี วสท. ก่อนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต์ ขวามือ 

เช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

โอนเงิน เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขท่ีบัญช ี140-2-30221-6   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขท่ีบัญช ี147-4-32388-6  

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรแีควส์ เลขท่ีบัญช ี162-0-09914-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


