
 
 

 
EIT Mini Civil รุนท่ี 4 

ระหวางวันที ่25 เมษายน –21 มิถุนายน 2563 

(อบรมทุกวันเสาร-อาทิตย) เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หนวย 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

  หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันมีบริษัทผูรับเหมากอสรางเกิดกอตั้งขึ้นเปนจํานวนมาก ความตองการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากข้ึน 

ผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจกอสรางนั้น อาจไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธามากอน แตตองทํางานรวมกับ

ผูรับเหมา ซึ่งบุคลากรเหลานี้มีความตั้งใจและบางทานอาจจะมีประสบการณดานงานวิศวกรรมโยธาเปนอยางมากแตขาด

ความรูพื้นฐานทางดานทฤษฎี อยางเพียงพอ ทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน 

วสท. เล็งเห็นความสําคัญเหลานี้ จึงไดเปด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพ่ือพัฒนาความรูใหผูที่เขาอบรมมี

ความเขาใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาใจงานดานวิศวกรรมโยธาไดดียิ่งข้ึน รวมทั้งยัง

สามารถนําไปตอยอดความรูในการสอบภาคีพิเศษไดอีกดวย ตลอดจนการปองกันอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากการกอสราง 

 

  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางผูประกอบการรายใหมดานงานกอสราง-ตอเติม 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือรวมกับวิศวกรโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการกอสราง 

4. เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา 

5. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานดานกอสราง ตลอดจนนําปญหาทางวิศวกรรมที่  

เกิดขึ้นนํามาเปนหัวขอในการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาเหลานั้นตอไป 

 

  กลุมเปาหมาย 

1. นายชาง (ปวช./ปวส.) 

2. วิศวกรท่ีเก่ียวของ 

3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ 

4. เจาของกิจการรับเหมากอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

PDU 162 หน่วย 

ลงทะเบยีน (รวม 9 วิชา) 

สมาชิก วสท. / นกัศึกษาปริญญาตรี 35,000 บาท  

ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ  38,000 บาท 

บุคคลทั่วไป   43,000 บาท 

สวนลด 1,500 บาท หากชําระภายในวันที่ 24 เม.ย. 2563 

ลงทะเบียน (แยกวิชา) 

สมาชิก วสท. / นกัศึกษาปริญญาตรี 5,500 บาท  

ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ  6,000 บาท 

บุคคลทั่วไป   6,500 บาท 

สวนลด 500 บาท หากชําระภายในวันที่ 24 เม.ย. 2563 



 
 

หลักสูตรการอบรม 

ประกอบดวยทั้งทฤษฎีและปฏบิัติ รวมจํานวนชั่วโมงการอบรม 108 ชั่วโมง (อบรม 18 วัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน)  

ตามรายละเอียดดังนี้ 

วิชาที่ 1 ภูมิศาสตรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน (Geo-Informatics)   PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 

ระหวางวันที่ 25-26 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics)      PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วรีะศิร ิ

ระหวางวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 3 คอนกรีตพ้ืนฐาน (Concrete Technology)    PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ 

ระหวางวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563   เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 4 กําลังวัสดุข้ันพ้ืนฐาน (Solid Mechanics)     PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ 

ระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563    เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 5 ทฤษฎีโครงสราง (Structural)      PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย รศ.ดร.นคร ภูวโรดม 

ระหวางวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)  PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต ศิริมนตรี 

ระหวางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563    เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นพื้นฐาน     PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย รศ.ดร..สุทัศน ลีลาทวีวัฒน 

ระหวางวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา         PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย อาจารยวศนิ วนะภูติ 

ระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช         PDU 18 หนวย 

วิทยากรโดย อาจารยสมจิตร เปยมเปรมสุข 

ระหวางวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครหลักสูตรอบรม EIT Mini Civil รุนที่ 4 
ระหวางวนัที่  25 เมษายน - 21 มิถุนายน 2563 (อบรมทุกวันเสาร-อาทิตย) เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. PDU 162 หนวย 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

1. ชื่อ–สกุล.................................................................เลขสมาชิก วสท........................ เลขสมาชิกสภาวิศวกร .......................  

โทรศพัท (มือถือ)..............................................E-Mail:  ...................................................................................  
2. ชื่อ–สกุล.................................................................เลขสมาชิก วสท........................ เลขสมาชิกสภาวิศวกร......................... 

                  โทรศัพท (มือถือ)................................................E-Mail: ……………………………………………………….………………..… 

หนวยงาน (บริษัท/บาน) ...........................................................................................................................................................  

เลขที/่อาคาร..........................................................หมู.............ซอย ............................................... ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย................. 
ชื่อผูประสานงาน....................................................................โทรศัพท........................................โทรสาร..................................... 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีอากร.......................................................   สํานักงานใหญ   สาขา .................................................. 

คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒบิัตร) วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

คาอบรมแยกรายวิชา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 500 บาท หากชาํระภายในวันที่ 24 เม.ย. 63) 
 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตรสารสนเทศข้ันพื้นฐาน (25-26 เม.ย.63)   วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (30-31 พ.ค.62)   

 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร (2-3 พ.ค.63)      วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นพ้ืนฐาน (6-7 มิ.ย.62)   

 วิชาที่ 3 คอนกรีตพ้ืนฐาน (Concrete Technology) (9-10 พ.ค.63)   วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา (13-14 มิ.ย.62)   

 วิชาที่ 4 กําลังวสัดุขั้นพ้ืนฐาน  (16-17 พ.ค.63)     วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช   (20-21 มิ.ย.62)

 วิชาที่ 5 ทฤษฎีโครงสราง  (23-24 พ.ค.63) 
 

 สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตร ี  5,500  บาท       รวม..............วิชา เปนเงนิ............................บาท 

 ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ    6,000  บาท       รวม..............วิชา เปนเงนิ............................บาท 
 บุคคลทั่วไป    6,500  บาท       รวม..............วิชา เปนเงนิ............................บาท 

 

คาอบรมตลอดหลักสตูร 9 วิชา (วสท.มอบสวนลด สวนลด 1,500 บาท หากชําระภายในวันท่ี 24 เม.ย. 63) 

 สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตร ี  35,000 บาท 
 ขาราชการ / รัฐวสิาหกิจ   38,000 บาท 

 บุคคลทั่วไป    43,000 บาท 

 Special Promotion!! มาสมัคร 2 ทาน ตลอดหลักสูตร 9 วิชา  

             ชําระคาลงทะเบียนเพียง 65,000 บาทเทานั้น 

การชําระเงิน 
(ในกรณีโอนเงิน กรุณากรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน มาที่แฟกซ 0-2184-4662  พรอมระบชุื่อโครงการ ชื่อผูเขาอบรม  

และที่อยูในการออกใบเสร็จ  หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email มาที ่yaowapha.eit@gmail.com) 
เช็ค สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขที่บัญชี  140 – 2 – 30221 - 6   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ   เลขที่บัญชี  147 – 4 – 32388 - 6  

ติดตอสอบถามหรือสมัครไดที่  คุณเยาวพา  สินพาณิชย 

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


