
EIT Mini Civil รุนท่ี 3
วิชาท่ี 6 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

วทิยากรโดย รศ.ดร.สายันต ศิริมนตรี
ระหวางวันท่ี 8-9 มถิุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 18 หนวย
จัดโดย สถาบันวศิวพฒัน วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันมีบริษัทผูรับเหมากอสรางเกิดกอตั้งขึ้นเปนจํานวนมาก ความตองการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น

ผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจกอสรางนั้น อาจไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธามากอน แตตองทํางานรวมกับผูรับเหมา
ซึ่งบุคลากรเหลานี้มคีวามตัง้ใจและบางทานอาจจะมปีระสบการณดานงานวศิวกรรมโยธาเปนอยางมากแตขาดความรูพื้นฐานทางดาน
ทฤษฎ ีอยางเพยีงพอ ทําใหการทํางานขาดประสทิธิภาพ และสิ้นเปลอืงคาใชจายโดยไมจําเปน

วสท. เล็งเห็นความสําคัญเหลานี้ จงึไดเปด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรูใหผูท่ีเขาอบรมมีความเขาใจ
สามารถปฏิบัติ ควบคุมงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาใจงานดานวิศวกรรมโยธาไดดีย่ิงขึ้น รวมท้ังยังสามารถนําไป
ตอยอดความรูในการสอบภาคพีเิศษไดอีกดวย ตลอดจนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกดิขึ้นจากการกอสราง

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางผูประกอบการรายใหมดานงานกอสราง-ตอเตมิ
2. เพื่อใหสามารถปฏบัิตงิานทดแทนหรือรวมกับวศิวกรโยธาไดอยางมปีระสทิธิภาพ
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการกอสราง
4. เพื่อเพิ่มความม่ันใจและความปลอดภัยในการปฏบัิตงิานดานวศิวกรรมโยธา
5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานดานกอสราง ตลอดจนนําปญหาทางวศิวกรรมท่ี เกดิขึ้นนํามาเปนหัวขอในการวจิัย

เพื่อแกไขปญหาเหลานัน้ตอไป

กลุมเปาหมาย
1. นายชาง (ปวช./ปวส.)
2. วศิวกรท่ีเกี่ยวของ
3. บุคลากรท่ัวไปท่ีมคีวามสนใจ
4. เจาของกจิการรับเหมากอสราง



หลักสูตรการอบรม
ประกอบดวยท้ังทฤษฎแีละปฏบัิต ิรวมจํานวนช่ัวโมงการอบรม 108 ช่ัวโมง (อบรม 18 วัน ภายในระยะเวลา 3 เดอืน) ตาม

รายละเอียดดังนี้

วชิาท่ี 1 ภูมศิาสตรสารสนเทศขัน้พื้นฐาน (Geo-Informatics) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จริขจรกุล
ระหวางวันท่ี 20-21 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 2 ปฐพกีลศาสตร (Soil Mechanics) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย ดร.ธเนศ วรีะศิริ
ระหวางวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 3 ทฤษฎโีครงสราง (Structural) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย รศ.ดร.นคร ภูวโรดม
ระหวางวันท่ี 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 4 กําลังวัสดุขัน้พื้นฐาน (Solid Mechanics) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลมิสัมพันธเจริญ
ระหวางวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย รศ.ดร.สมติร สงพริิยะกจิ
ระหวางวันท่ี 1-2 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย รศ.ดร.สายันต ศิริมนตรี
ระหวางวันท่ี 8-9 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 7 การออกแบบโครงสรางเหล็กขัน้พื้นฐาน PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย รศ.รอ.สุทัศน ลลีาทววัีฒน

ผศ.ดร.อภินัต ิอัชกุล
ระหวางวันท่ี 15-16 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย อาจารยวศิน วนะภูติ
ระหวางวันท่ี 22-23 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

วชิาท่ี 9 ชนดิของเสาเข็มและการเลอืกใช PDU 18 หนวย
วทิยากรโดย อาจารยสมจติร เปยมเปรมสุข
ระหวางวันท่ี 29-30 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.



ใบสมัครหลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 30 มถิุนายน 2562 (อบรมทุกวันเสาร-อาทติย) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หนวย
จัดโดย สถาบันวศิวพัฒน วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

1. ชื่อ – นามสกุล................................................ ..เลขสมาชิก วสท.................................เลขสมาชิกสภาวศิวกร ............................
โทรศัพท(มอืถอื)..............................................E-Mail: ............................................................................................

2. ชื่อ – นามสกุล................................................ ..เลขสมาชิก วสท.................................เลขสมาชิกสภาวศิวกร ............................
โทรศัพท(มอืถอื)..............................................E-Mail: ............................................................................................

หนวยงาน (บริษัท/บาน)......................................................................................................................................................................
เลขท่ีอาคาร......................................หมู..................................ซอย......................................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณยี........................
ชื่อผูประสานงาน....................................................................โทรศัพท..........................................โทรสาร.........................................
เลขท่ีประจําตัวผูเสยีภาษีอากร..................................................  สํานักงานใหญ  สาขา .............................................

คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเคร่ืองดื่ม, วุฒบัิตร) วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
คาอบรมแยกรายวชิา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 500 บาท หากชําระภายในวันท่ี 20 เม.ย. 62)
 ( 0- 1 เม.ย. )  ( - .ย. )
 ( - .ค. )  ( - .ย. )
 ( - .ค. )  ( - .ย. )
 ( - พ.ค. )  ( - .ย. )
 ( - .ย. )

 สมาชกิ วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี 5,500 บาท รวม..............วชิา เปนเงนิ.....................................บาท
 ขาราชการ / รัฐวสิาหกจิ 6,000 บาท รวม..............วชิา เปนเงนิ.....................................บาท
 บุคคลท่ัวไป 6,500 บาท รวม..............วชิา เปนเงนิ.....................................บาท

คาอบรมตลอดหลักสูตร 9 วชิา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 1,500 บาท หากชําระภายในวันท่ี 20 เม.ย 62)
 สมาชกิ วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี 35,000 บาท
 ขาราชการ / รัฐวสิาหกจิ 38,000 บาท
 บุคคลท่ัวไป 43,000 บาท
 Special Promotion!! มาสมัคร 2 ทาน ตลอดหลักสูตร 9 วชิา

ชําระคาลงทะเบียนเพยีง 65,000 บาทเทาน้ัน (ตองชําระภายในวันท่ี 20 เม.ย. 62)
การชําระเงนิ

(ในกรณโีอนเงนิ กรุณากรุณาสงหลักฐานการชําระเงนิ มาท่ีแฟกซ 0-2184-4662  พรอมระบุชื่อโครงการ ชื่อผูเขาอบรม
และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email มาท่ี yaowapha.eit@gmail.com)

เช็ค สั่งจาย สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงนิ เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 ธนาคารไทยพาณชิย  สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ีบัญชี 140 – 2 – 30221 - 6
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี 147 – 4 – 32388 - 6

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


