
 

     
WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ.2563 (เสาร์ – อาทิตย์) 
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

หลักการและเหตผุล 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 
2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่ ยังไม่มี    ใบประกอบวิชาชีพ
ตามข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝุาฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องท างานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในการท างานยิ่งขึ้น  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ เห็นถึงความส าคัญถึงการให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้และน าความรู้ไปใช้
ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบังคับของสภาวิศวกร จึงได้จัดหลักสูตรเข้มข้นพื้นฐานความรู้ด้านวศิวกรรม
โยธาขึ้น เพื่อรองรับผู้ควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรได้ โดยมีเนื้อหาการทดสอบเสมือนจริง และมีการจัดท า workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ที่สอบไม่ได้ ได้ทดลองทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับงานที่ท า 
2. เน้นการท า workshop จนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ทุกประเด็น 
3. ส าหรับผู้อบรมใหม่ สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้เพื่อทราบแนวทางของค าถาม 

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562  
09.00 – 12.00 น.  Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ 

สามารถตอบค าถามได้อย่างถกูต้องตามหลักวิชาการ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  Workshop เน้นการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าเป็นรายบุคคล และแก้ไขให้มีความเข้าใจ 

สามารถตอบค าถามได้อย่างถกูต้องตามหลักวิชาการ (ต่อ) 
17.00 – 20.00 น. ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ าและสันทนาการ 
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562  
09.00 – 12.00 น.  ทดสอบสัมภาษณ์ จ าลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  ทดสอบสัมภาษณ์ จ าลองการทดสอบสัมภาษณ์แบบทดสอบเสมือนจริง 
15.00 – 16.00 น.  มอบวุฒิบัตร 
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง น  าชา-กาแฟ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 

 
 

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมการ Workshop ในหลักสูตรนี้แล้วยังสอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพื้นฐานความรู้
ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษฯ ในหลักสูตรปกติ (3 วัน) ได้โดย   
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่ม (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น) 

PDU 24 หน่วย 

รับจ านวนจ ากัด  
30 ท่านเท่านั น 

เน้น WORK SHOP 

** เน้นการทดสอบเสมือนจริง และแก้ไขท าความเข้าใจอย่างลึกซึ งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ** 

รุ่นที่ 4 



 

 
แผนทีโ่รงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม   TEL : 034 322 588-93 

 
ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน  

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
ช าระหลัง  

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
สมาชิก วสท. 17,000 บาท 18,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 20,000 บาท 21,000 บาท 
แพคคู่ (สมัคร 2 ท่าน) 30,000 บาท 30,000 บาท 
ผู้ติดตาม (ครอบครัว) จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหาร) 3,000 บาท (รวมอาหาร) 
หมายเหตุ 

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/อาหารค่ า/ค่าเดินทาง (จาก วสท.ไปที่พัก) และที่พัก 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงินกรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงินมาที่ F: 0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด 

การคืนเงินดังต่อไปนี  
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม  วสท.จะคืนเงินให้ท่าน 
เต็มจ านวน 

 



 
สิทธิประโยชน์ 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 

2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 

3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ
วิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ.2563 (เสาร์ – อาทิตย์) 
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน  

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
ช าระหลัง  

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
สมาชิก วสท. 17,000 บาท 18,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 20,000 บาท 21,000 บาท 
แพคคู่ (สมัคร 2 ท่าน) 30,000 บาท 30,000 บาท 
ผู้ติดตาม (ครอบครัว) จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหาร) 3,000 บาท (รวมอาหาร) 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% ค่าเดินทาง (รถตู้เดินทางจาก วสท.) ค่าที่พัก 1 คืน ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ และอาหารมื้อค่ า 1 มื้อ 
  (วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี  
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
 

        (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ช่ือ   นามสกุล  

เลขท่ีสมาชิก วสท.    เลขท่ีใบ กว.     เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร   

หน่วยงาน   

เลขท่ี    หมู่    อาคาร   ซอย   

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด    รหัสไปรษณยี์   มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail :    

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ : คุณวีนา กรุดเงิน 
Tel : 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597  e-mail : weena@eit.or.th 

PDU 24 หน่วย รับจ านวนจ ากัด  
30 ท่านเท่านั น 

mailto:somshangejang@gmail.com


 



 


