ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจำปี 2563
ลำดับ

ผูจ้ ดั กิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม /
หัวข้อ

วิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

1

สมาคมสถาปนิกสยาม 4(2)(202) D05/2020
ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://asa.or.th/ho
mepage-th/
โทร. 0-2319-6555

โครงการเสวนา
“RESTART
PHUKET
2020”

1. นายจูน เวคิโน
18 พฤศจิกายน 2563
2. นายขวัญชัย สุธรรมซาว เวลา 9.00 – 17.00 น.
3. นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล
4. นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
5. นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร
6. นายพชร เหลืองละมัย

2

สถาบันวิศวกรรมป้องกัน 4(2)(202)
อัคคีภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
http://fpei.ku.ac.th/
โทร. 02-9428389,
02-797-0999 ต่อ1852

หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบอาคาร
รุ่นที่ 62

1. ผศ.ดร.ชนิการต์ ยิ้มประยูร
2. ดร.บัณฑิต ประดับสุข
3. รศ.สุรพล พฤกษพานิช
4. อ. ชัชวาลย์ คุณค้ำชู
5. รศ.ดร.สุรชัย รดาการ
6. ดร.ไกร ตัง้ สง่า
7. รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
8. อ.ปราโมทย์ คล้ายเชย
9. ผศ.สุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์
10. รศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
11. อ.ปราโมทย์ พรหมรักษ์
12. อ.พิชิต เจริญกาศ
13. รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์

-

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดกิจกรรม พวต.

สถานที่

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 63)
ประมาณ
การ
ผู้เข้าร่วม

ณ โรงแรม The Pago 100
design Phuket
ตำบลรัษฏา
อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

บรรยาย
ห้อง 9208
20,21,27,28
อาคาร 9
กุมภาพันธ์ 2564 และ คณะวิศวฯ มก.
6-7 มีนาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติ
13-14 มีนาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.

60

จำนวน
ชัว่ โมง

ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผูเ้ ข้าร่วม วิทยากร

ผูเ้ ข้าร่วม

วิทยากร

7

1.5

2.0

11

14

48

1.5

2.0

72

6

ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจำปี 2563
ลำดับ

ผูจ้ ดั กิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม / หัวข้อ

วิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

สถาบันวิศวกรรม
4(2)(202)
ป้องกันอัคคีภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
http://fpei.ku.ac.th/
โทร. 02-9428389,
4(2)(202)
02-797-0999 ต่อ
1852

-

หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบอาคาร
รุ่นที่ 63

-

หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบอาคาร
รุ่นที่ 64

1. ผศ.ดร.ชนิการต์ ยิ้มประยูร
2. ดร.บัณฑิต ประดับสุข
3. รศ.สุรพล พฤกษพานิช
4. อ. ชัชวาลย์ คุณค้ำชู
5. รศ.ดร.สุรชัย รดาการ
6. ดร.ไกร ตั้งสง่า
7. รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
8. อ.ปราโมทย์ คล้ายเชย
9. ผศ.สุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์
10. รศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
11. อ.ปราโมทย์ พรหมรักษ์
12. อ.พิชิต เจริญกาศ
13. รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์

4(2)(202)

-

หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบอาคาร
รุ่นที่ 65

บรรยาย
8,9,15,16,22,23
พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติ
29-30 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
บรรยาย
7,8,14,15,21,22 สิงหาคม
2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติ
28-29 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
บรรยาย
6,7,13,14,20,21
พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติ
27-28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดกิจกรรม พวต.

สถานที่

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 63)
ประมาณ
การ
ผู้เข้าร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

ห้อง 9208
อาคาร 9
คณะวิศวฯ มก.

60

ห้อง 9208
อาคาร 9
คณะวิศวฯ มก.

ห้อง 9208
อาคาร 9
คณะวิศวฯ มก.

ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผูเ้ ข้าร่วม วิทยากร

ผูเ้ ข้าร่วม

วิทยากร

48

1.5

2.0

72

6

60

48

1.5

2.0

72

6

60

48

1.5

2.0

72

6

ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจำปี 2563
ลำดับ

3.

ผูจ้ ดั กิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม /
หัวข้อ

มูลนิธิอาคารเขียวไทย 4(2)(202) TT003/ โครงการอบรม
https://tgbi.or.th
63 หลักสูตรอาคาร
โทร. 02-3183358
เขียว TREESNC รุ่นที่ 6
4(2)(202) TT002/ โครงการอบรม
63 หลักสูตรอาคาร
เขียว TREESNC รุ่นที่ 7
4(2)(202) TT002/ โครงการอบรม
63 หลักสูตรอาคาร
เขียว TREESNC รุ่นที่ 24

วิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ

1. ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
2. สุขสันติ์ ยงวัฒนานันท์

วัน / เดือน / ปี
เวลา

ประมาณ
การ
ผูเ้ ข้าร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

ห้อง รัชดาบอลรูม
ชั้น 6 โรงแรม เอส
ซี ปาร์ค

60

อาคาร วสท.

*** ธันวาคม 2563
เวลา 9.00 – 16.30 น.

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563
เวลา 9.00 – 16.30 น.

1. ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน
2563
2. สุขสันติ์ ยงวัฒนานันท์

1. ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
2. รศ.อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
3. ผศ.กรกมล ตันติวนิช
4. อาจารย์อลิษา สหวัชรินทร์
5. คุณสรรภพ พูลสุวรรณ
3(1)(1.1) TT001/ โครงการอบรม 1. ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
(1.1.1)
63 หลักสูตรอาคาร 2. รศ.อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
เขียว TREES- 3. ผศ.กรกมล ตันติวนิช
NC รุ่นที่ 23
4. อาจารย์อลิษา สหวัชรินทร์
5. คุณสรรภพ พูลสุวรรณ

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดกิจกรรม พวต.

สถานที่

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 63)
ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผูเ้ ข้าร่วม วิทยากร

ผูเ้ ข้าร่วม

วิทยากร

6.30

1.5

2.0

9

13

60

6.30

1.5

2.0

9

13

อาคาร วสท.

60

6.30

1.5

2.0

9

13

ห้อง รัชดา
บอลรูม ชั้น 6
โรงแรม เอส
ซี ปาร์ค

6.30

60

-

-

4

6

เวลา 9.00 – 16.30 น.

เวลา 9.00 - 16.30 น.

ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจำปี 2563
ลำดับ

ผูจ้ ดั กิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม / หัวข้อ

มูลนิธิอาคารเขียวไทย 3(2)(2.1) TE001/ เข้าชมงาน
https://tgbi.or.th
63 นิทรรศการ
โทร. 02-3183358
ประจำปี 2563
3(1)(1.1) TE002/ งานสัมมนาทาง
(1.1.1)
63 วิชาการประจำปี
2563 9th Thai
Green Building
Expo and
Conference
2020
3(1)(1.1) TS001/ โครงการอบรม
(1.1.1)
63 เบื้องต้นอาคาร
เขียว

วิทยากร / ผูด้ ำเนินรายการ

-

วัน / เดือน / ปี
เวลา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.30 น.

1. ผศ.ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00 - 16.30 น.
2. นายเกชาธีระโกเมน
3. จักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์
4. นายกมล ตันพิพัฒน์
5. รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
6. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
7. ดร.สิงห์ อินทรชูโต
1. นายประพุธ พงษ์เลาหพันธ์
วันที่ 6 มีนาคม 2563
2. นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดกิจกรรม พวต.

สถานที่

ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม
ไบเทคบางนา

อาคาร วสท.

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 63)
ประมาณ
การ
ผูเ้ ข้าร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

6.30

ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผูเ้ ข้าร่วม วิทยากร

วิทยากร

500

ผูเ้ ข้าร่วม
-

-

4

6

6.30

500

-

-

4

6

6.30

60

-

-

4

6

ปฏิทิน กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ประจำปี 2563
ลำดับ

1

ผู้จัดกิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

บริษัท ไทย โอบายาชิ 4(2)(203) B20ดีไซน์ จำกัด
24-1
https://www.thaio
bayashi.co.th
โทร. 02-252-5200 4(2)(203) B2023-1

ชื่อกิจกรรม / หัวข้อ

การตระหนักถึง
ความปลอดภัย
ของข้อมูล

วิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ

นายภาวัต โพธิ์มาก

วัน / เดือน / ปี
เวลา

สถานที่

19 พฤศจิกายน 2563 1fl.Conference
เวลา 8.30 – 17.30 น. Room
(Nantawan
Building)
Basic Survey
นายชนวิช อนัคกุล
12 พฤศจิกายน 2563 1fl.Conference
for Building
เวลา 8.30 – 17.30 น. Room
Work
(Nantawan
Building)
4(2)(203) B20- บัญชีสำหรับธุรกิจ 1. นายธานินทร์ ธาระวานิช 7 ธันวาคม 2563
1fl.Conference
25-1 การก่อสร้าง
2. นางสาวชลธิชา กระจายลม เวลา 8.30 – 17.30 น. Room
(Nantawan
Building)
4(2)(203) B25-1 Rain Water
1. กนกอร อริยรัตนา
30 ตุลาคม 2563
Thai Obayashi
Drainage
2. นายอภิวัฒน์ เย่าเฉื้อง
เวลา 9.00 – 17.30 น. Training Center
System
3. นายเสกสรรค์ ลี้สขุ สมบูรณ์
รุ่นที่ 1
4. นายมานะชัย วิชยาสุรนันท์
5. นายธีระพงศ์ ภูสีนาค

หมายเหตุ : อบรมเฉพาะบุคลากรของบริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 ธ.ค. 63)
ประมาณ
การ
ผู้เข้าร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

42

ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผู้เข้าร่วม วิทยากร

ผู้เข้าร่วม

วิทยากร

7.15

1.0

2.0

7

-

41

7.30

1.0

2.0

7

-

42

7.30

1.0

2.0

7

-

41

7

1.0

2.0

7

2

รายการกิจกรรม พวต. ที่ให้การรับรองกิจกรรม พวต. และกำหนดหน่วย พวต.
ลำดับ

(ต่อ)

ผู้จัดกิจกรรม พวต.

ประเภท
กิจกรรมตาม
ประกาศ

รหัส
กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม / หัวข้อ

บริษัท ไทย โอบายาชิ 4(2)(203) B25-2 Rain Water
ดีไซน์ จำกัด
Drainage System
https://www.thaio
รุ่นที่ 2
bayashi.co.th
โทร. 02-252-5200
4(2)(203) B25-3 Rain Water
Drainage System
รุ่นที่ 3
4(2)(203) B25-4 Rain Water
Drainage System
รุ่นที่ 4
4(2)(203) B25-5 Rain Water
Drainage System
รุ่นที่ 5

วิทยากร / ผู้ดำเนินรายการ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

ประมาณ
การ
ผู้เข้าร่วม

จำนวน
ชัว่ โมง

Thai Obayashi
Training
Center

45

Thai Obayashi
Training
Center
20 พฤศจิกายน 2563 Thai Obayashi
เวลา 9.00 – 17.30 น. Training
Center
27 พฤศจิกายน 2563 Thai Obayashi
เวลา 9.00 – 17.30 น. Training
Center

1. กนกอร อริยรัตนา
6 พฤศจิกายน 2563
2. นายอภิวัฒน์ เย่าเฉื้อง
เวลา 9.00 – 17.30 น.
3. นายเสกสรรค์ ลี้สุขสมบูรณ์
4. นายมานะชัย วิชยาสุรนันท์
5. นายธีระพงศ์ ภูสีนาค
13 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.00 – 17.30 น.

หมายเหตุ : อบรมเฉพาะบุคลากรของบริษัท ไทย โอบายาชิ ดีไซน์ จำกัด

สถานที่

(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1ธ.ค. 63)
ค่าน้ำหนัก

หน่วย พวต.
ทีข่ ออนุมัติ
ผูเ้ ข้าร่วม วิทยากร

ผู้เข้าร่วม

วิทยากร

7

1.0

2.0

7

2

38

7

1.0

2.0

7

2

53

7

1.0

2.0

7

2

38

7

1.0

2.0

7

2

