EIT Mini Civil รุน ที่ 3
วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นพืน้ ฐาน
วิทยากรโดย

รศ.รอ.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน / ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 18 หนวย
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หลักการและเหตุผล
ในป จจุ บัน มีบ ริษั ทผู รับ เหมากอสรา งเกิด กอ ตั้ง ขึ้น เป นจํ านวนมาก ความต องการในตั ววิ ศวกรสาขาโยธาจึ งเพิ่ม มากขึ้ น
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจกอสรางนั้น อาจไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธามากอน แตตองทํางานรวมกับผูรับเหมา
ซึ่งบุคลากรเหลานี้มีความตั้งใจและบางทานอาจจะมีประสบการณดานงานวิศวกรรมโยธาเปนอยางมากแตขาดความรูพื้นฐานทางดาน
ทฤษฎี อยางเพียงพอ ทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ และสิน้ เปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน
วสท. เล็งเห็นความสําคัญเหลานี้ จึงไดเปด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรูใ หผูที่เขาอบรมมีความเขาใจ
สามารถปฏิบัติ ควบคุมงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาใจงานดานวิศวกรรมโยธาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนําไป
ตอยอดความรูในการสอบภาคีพิเศษไดอีกดวย ตลอดจนการปองกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการกอสราง
วัตถุประสงค
1.

เพื่อสรางผูประกอบการรายใหมดานงานกอสราง-ตอเติม

2.

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือรวมกับวิศวกรโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.

เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการกอสราง

4.

เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา

5.

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานดานกอสราง ตลอดจนนําปญหาทางวิศวกรรมที่ เกิดขึ้นนํามาเปนหัวขอในการวิจัย
เพื่อแกไขปญหาเหลานั้นตอไป

กลุมเปาหมาย
1.

นายชาง (ปวช./ปวส.)

2.

วิศวกรที่เกี่ยวของ

3.

บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

4.

เจาของกิจการรับเหมากอสราง

หลักสูตรการอบรม
ประกอบดวยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมจํานวนชั่วโมงการอบรม 108 ชั่วโมง (อบรม 18 วัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน) ตาม
รายละเอียดดังนี้
วิชาที่ 1 ภูมิศาสตรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

ระหวางวันที่ 20-21 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

ดร.ธเนศ วีระศิริ

ระหวางวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสราง (Structural)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

รศ.ดร.นคร ภูวโรดม

ระหวางวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 4 กําลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ

ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ

ระหวางวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

รศ.ดร.สายันต ศิริมนตรี

ระหวางวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสรางเหล็กขัน้ พื้นฐาน
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

รศ.รอ.สุทัศน ลีลาทวีวัฒน
ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา
วิทยากรโดย

PDU 18 หนวย

อาจารยวศิน วนะภูติ

ระหวางวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช
วิทยากรโดย

อาจารยสมจิตร เปยมเปรมสุข

ระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

PDU 18 หนวย

ใบสมัครหลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 (อบรมทุกวันเสาร-อาทิตย) เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หนวย
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

1. ชื่อ – นามสกุล ................................................ ..เลขสมาชิก วสท.................................เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................
โทรศัพท(มือถือ)..............................................E-Mail: ............................................................................................
2. ชื่อ – นามสกุล ................................................ ..เลขสมาชิก วสท.................................เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................
โทรศัพท(มือถือ)..............................................E-Mail: ............................................................................................
หนวยงาน (บริษัท/บาน)......................................................................................................................................................................
เลขที่อาคาร......................................หมู..................................ซอย......................................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. .......................
ชื่อผูประสานงาน....................................................................โทรศัพท..........................................โทรสาร.........................................
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีอากร..................................................  สํานักงานใหญ  สาขา .............................................
คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาอบรมแยกรายวิชา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 500 บาท หากชําระภายในวันที่ 20 เม.ย. 62)
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 สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี

5,500 บาท

รวม..............วิชา เปนเงิน.....................................บาท

 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทั่วไป

6,000 บาท
6,500 บาท

รวม..............วิชา เปนเงิน.....................................บาท
รวม..............วิชา เปนเงิน.....................................บาท

คาอบรมตลอดหลักสูตร 9 วิชา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 1,500 บาท หากชําระภายในวันที่ 20 เม.ย 62)



สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ

35,000 บาท
38,000 บาท



บุคคลทั่วไป

43,000 บาท



Special Promotion!! มาสมัคร 2 ทาน ตลอดหลักสูตร 9 วิชา
ชําระคาลงทะเบียนเพียง 65,000 บาทเทานั้น (ตองชําระภายในวันที่ 20 เม.ย. 62)

การชําระเงิน
(ในกรณีโอนเงิน กรุณากรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน มาที่แฟกซ 0-2184-4662 พรอมระบุชื่อโครงการ ชื่อผูเขาอบรม
และที่อยูในการออกใบเสร็จ หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email มาที่ yaowapha.eit@gmail.com)
เช็ค
สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ



ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ

เลขที่บัญชี 140 – 2 – 30221 - 6
เลขที่บัญชี 147 – 4 – 32388 - 6

ติดตอสอบถามหรือสมัครไดที่ คุณเยาวพา สินพาณิชย
โทร 0-21844600-9 ตอ 520 e-mail : yaowapha.eit@gmail.com

