
วสท.สาขาภาค 

 
 

การอบรมและ Workshop  
"พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาส าหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา" 

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาค  

 

หลักการและเหตุผล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้น าทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศ
ไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป ส าหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้น
เพ่ือรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อม
ในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพ่ือก้าวสู่การเป็นระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้ด้าน  
งานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงด าเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop  
"พื้นฐานความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธาส าหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา" 

ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน  
ด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศว กร
พิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์

และข้ันตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ 

สามัญวิศวกร 
4. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรม  

ตามสถานที่ท่ีส่วนกลางจัดขึ้น 

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. 

 
 
 
 

PDU 9 หน่วย 



วสท.สาขาภาค 

ใบตอบรับการอบรมและ Workshop  
"พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาส าหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา" 

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมกับ วสท. สาขาภาค 

***โปรดท าเคร่ืองหมาย  เพ่ือระบุวันที่เข้าอบรมและ Workshop*** 

จังหวัด สถานที ่
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      วันที่ 12 ธันวาคม 2563 
      (เลื่อนมาจากวันที่ 19 ธันวาคม 2563) 

หอ้งประชุมชฎา 1-2 โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิริ/อ.สุวิช  ลิ่มทอง 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      วันที่ 19 ธันวาคม 2563 
      (เลื่อนมาจากวันที่ 4 ธันวาคม 2563) 

หอ้งประชุมชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชงิเทรา 
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิริ/อ.สุวิช  ลิ่มทอง 

 จังหวัดขอนแก่น 
      วันที่ 26 ธันวาคม 2563 
    (เลื่อนมาจากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563) 

หอ้งประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  
วิทยากร : ดร.ธเนศ  วีระศิริ/อ.สุวิช  ลิ่มทอง 

 

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

         สมาชิก วสท.     1,000   บาท/ท่าน   
        บุคคลทั่วไป       1,500   บาท/ท่าน  (ช าระในราคาบุคคลทั่วไปได้สิทธิ์สมัครสมาชิก ฟรี 1 ปี)  
              เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก วสท. 
              1. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 
              2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี) 
              3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
              4. รูปถ่ายสุภาพ ขนาด 1 น้ิว หรือส่งภาพเป็นไฟล์ภาพทาง อีเมล : member@eit.or.th 

การช าระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาสี่แยกศรีวรา  เลขท่ี 140-2-30221-6  
หมายเหตุ:  1. กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินมาที ่email :  saranrat@eit.or.th  
    2. กรณีมผีู้สมัครอบรมมจี านวนไม่ถึง 40 คน วสท.ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

 -  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน    
 -  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 -  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน          
 -  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคื่นค่าลงทะเบียน 

ขอส ารองชื่อเข้าร่วมการอบรม 
 

ช่ือ – นามสกุล                                                                                                          เลขท่ีสมาชิก วสท.     
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)     

เลขท่ี  หมู่ที่   อาคาร   ซอย   ถนน   

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท ์   โทรสาร   e-mail :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี     ส านักงานใหญ่    สาขา   

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

ตัวอย่างบัตรสมาชิก วสท. 

mailto:member@eit.or.th

