
วสท.สาขาภาค 

 
โครงการอบรมและ Workshop  

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา 

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาค  
 

หลักการและเหตผุล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้น าทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจน
ก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป ส าหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรร ค์
ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความ
ไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร 

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงด าเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop หลักเกณฑ์ แนวทางในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา   

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม        
ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิ ศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร 
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกร 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร 
4. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานดา้นวศิวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่

ที่ส่วนกลางจัดขึน้ 

ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ             

และสามัญวิศวกร สาขาโยธา   
10.45 – 12.00 น.  Workshop การเขียนผลงาน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ) 
หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
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วสท.สาขาภาค 

 
ใบตอบรับโครงการอบรมและ Workshop  

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา 

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาค 

 

***โปรดท าเคร่ืองหมาย  เพ่ือระบุวันที่เข้าอบรมและ Workshop*** 
จังหวัด สถานที ่

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เดิมวันท่ี 27 มีนาคม 2563 

เลื่อนไปวันที่ 16 เมษายน 2563 

ห้องประชุมแผนกช่างก่อสรา้ง ช้ัน 2 อาคารช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิรศ.สริิวัฒน์  ไชยชนะ 

 จังหวัดสงขลา 
เดิมวันท่ี 3 เมษายน 2563 

เลื่อนไปวันที่ 30 เมษายน 2563 

หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา (วสท.สาขาภาคใต้ 2) 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิอ.สุวชิ  ลิ่มทอง 

 จังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี 24 เมษายน 2563 

ห้องประชุมถนอม อินทรก าเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จ.ศรีสะเกษ (วสท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิอ.สุวชิ  ลิ่มทอง 

 จังหวัดชุมพร 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

ห้องไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส ์จ.ชุมพร (วสท.สาขาภาคใต้ 1) 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิอ.สุวชิ  ลิ่มทอง 

 จังหวัดราชบุรี 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารทวารวดี (หอสมุด) วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี  (วสท.สาขาภาคตะวันตก)  
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิรศ.สริิวัฒน์  ไชยชนะ 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี              
      วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 

ห้องประชุมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จ.สุราษฎรธ์านี (วสท.สาขาภาคใต้ 1) 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิร/ิอ.สุวชิ  ลิ่มทอง 

อัตราค่าลงทะเบียน    
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

    สมาชิก วสท.     1,000   บาท/ท่าน     บริษัท/บุคคลทั่วไป      1,500   บาท/ท่าน  (ได้สิทธ์ิสมัครสมาชิก ฟรี 1 ปี)  
การช าระเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขท่ี 140-2-30221-6  
• ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสรุวงศ์   เลขท่ี 147-4-32388-6 

หมายเหตุ:  1. กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เขา้อบรมที่อยู่ในการออกใบเสรจ็ 
ส่งมาทีโ่ทรสารหมายเลข 0-2184-4597 หรือ email :  saranrat@eit.or.th  

    2. กรณีมผีู้สมัครอบรมมจี านวนไม่ถึง 40 คน วสท.ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)     

เลขท่ี  หมู่ที่   อาคาร   ซอย   ถนน   

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท ์   โทรสาร   e-mail :   

ผู้ประสานงานโดย   โทรศัพท์     

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี     ส านักงานใหญ่    สาขา   

  ขอส ารองชื่อเข้าร่วมการอบรมดังต่อไปนี้ 
 

ช่ือ – นามสกุล                                                                                                          เลขท่ีสมาชิก วสท.     
ช่ือ – นามสกุล                                                                                                          เลขท่ีสมาชิก วสท.                                                         

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526 FAX:(02)184-4597 E-mail : saranrat@eit.or.th, Website : www.eit.or.th 


