
 

โครงการอบรมและ Workshop  
หลักสูตร การเตรยีมความพรอ้มในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

ระดบัภาคีวศิวกรพเิศษและสามัญวศิวกร สาขาโยธา 

         จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาค 

วิทยากร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  
และคุณสุวิช ล่ิมทอง 

วันท่ี 3 เมษายน 2563  
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา (วสท.สาขาภาคใต้ 2) 

วิทยากร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  
และรศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 

วันท่ี 24 เมษายน 2563  
ณ ห้องประชุมถนอม อินทรก าเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
จ.ศรีสะเกษ (วสท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

วิทยากร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  
และคุณสุวิช ล่ิมทอง 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563    
ณ ห้องไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จ.ชุมพร (วสท.สาขาภาคใต้ 1) 

วิทยากร โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  
และรศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563   
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารทวารวดี (หอสมุด) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี  
(วสท.สาขาภาคตะวันตก)  

 

หลักการและเหตุผล  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้น าทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย 
ตลอดจนก่อใหเ้กดิความรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจแกว่ิศวกรทัว่ไป ส าหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้อง
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ 
ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ 
คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ
ระดับสามัญวิศวกร 

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงาน
วิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงด าเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop 
หลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา  
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
และสามัญวิศวกร โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกร 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร 
4. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตาม

สถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น 
 

วสท.สาขาภาค 



 
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. 



 

ใบสมัครการอบรมและ Workshop เร่ือง 
การเตรยีมความพร้อมในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี 
วิศวกรรมควบคมุระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามญัวศิวกร สาขาโยธา 
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ วสท. สาขาภาค  

 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ..........................................................................   
เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  ......................  ซอย   ........................  
ถนน .................... ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ/เขต ...........................  
จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์.............................  
โทรสาร ....................................... E-mail : ......................................  
ผู้ประสานงานโดย ...............................  โทรศพัท ์  ......................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ...........................   ส านกังานใหญ่    สาขา .....................  
 

ขอส ารองรายชือ่เข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี ้ 

1)  ชือ่ – นามสกุล   .....................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ......................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   .....................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ......................  

3)  ชือ่ – นามสกุล   .....................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ......................  

***โปรดท าเครือ่งหมาย  เพื่อระบุวันที่เข้าอบรมและ Workshop*** 
 วันท่ี 3 เม.ย. 63 จ.สงขลา                 วันท่ี 24 เม.ย 63 จ.ศรีสะเกษ                               
 วันท่ี 8 พ.ค. 63 จ.ชุมพร  วันท่ี 29 พ.ค. 63 จ.ราชบุรี 

อัตราค่าลงทะเบียน   (อตัรานีร้วมภาษมีูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย  
และ วสท.ไดร้ับการยกเวน้ภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3%) 

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

o เช็ค       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
o โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหต:ุ 1.กรณีโอนเงินเงนิเข้าบญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบชุื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งมาทีแ่ฟกซ ์0-2184-4662 หรือถ่ายรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที่ saranrat@eit.or.th  

   2.กรณีมผีู้สมัครอบรมมจี านวนไม่ถงึ 40 คน วสท.ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งใหท้ราบภายใน 7 วัน 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่  
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 526 FAX:(02)184-4662 

E-mail : saranrat@eit.or.th, Website : www.eit.or.th 

วสท.สาขาภาค 

mailto:saranrat@eit.or.th
http://www.eit.or.th/

